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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Π ρ ο ς  

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου  Λαμιέων 
 

 

ΘΕΜΑ:  «Εξειδίκευση πίστωσης για  διοργάνωση  ενημερωτικής ημερίδας     
               για την  εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου  » 
 

  

Ο Δήμος Λαμιέων, με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία , τον Ιατρικό Σύλλογο 

Φθιώτιδας ,  το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  Στερεάς Ελλάδας,  την 

Α΄θμια και Β΄θμια Εκπαίδευση Ν. Φθ/δας, το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων 

και προαγωγής της ψυχοκινητικής υγείας ΚΕ.ΠΕ.Π.Ψ.Υ- Π.Ε. Φθιώτιδας , το 

Σύλλογο Εστιατορίων καφετεριών & συναφών Επαγγελμάτων Δήμου Λαμιέων & 

την Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας διοργανώνουν Ημερίδα  με θέμα την εφαρμογή 

του Αντικαπνιστικού Νόμου και τα οφέλη αυτού, το Σάββατο 25 Ιανουαρίου  2020 στο 

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων.  

Είναι πλέον κοινά παραδεκτό, ότι το κάπνισμα προκαλεί σοβαρότατες βλάβες σε 

όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Η μακροχρόνια χρήση του από 

δισεκατομμύρια ανθρώπους έχει δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη 

επίπτωσή του στην υγεία των καπνιστών. 
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Οι θάνατοι από το κάπνισμα συμβαίνουν και στις νέες ηλικίες, αφού έχει 

παρατηρηθεί ότι το 1/3 των καπνιστών πεθαίνει πρόωρα σε νεαρή ηλικία (μεταξύ των 35 

έως 69 ετών). 

 Με την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου , διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα η 

θετική ανταπόκριση των πολιτών και η συμμόρφωση στις διατάξεις του νόμου σε ποσοστό 

84% , απ΄ ότι δείχνουν τα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. 

 Σε αυτό το κλίμα ο Δήμος επιθυμεί να γίνει αρωγός της προσπάθειας, να 

υποστηρίξει την εφαρμογή του νόμου , να ευαισθητοποιήσει την Τοπική Κοινότητα για τις 

συνέπειες του καπνίσματος  και να προάγει την αγωγή υγείας στην Α’βάθμια & Β’βάθμια 

εκπαίδευση. 

Η Διοργάνωση της Ημερίδας  αφορά σε δύο  άξονες:  

1)  Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020, στις 12:00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο, θα 

πραγματοποιηθεί   θεατρικό  σε συνδυασμό με παιχνίδι ρόλων που  θα απευθύνεται σε 

μαθητές  Α’βάθμιας εκπαίδευσης  . Στόχος είναι αφενός η καλλιέργεια της δυνατότητας 

υπεύθυνων  επιλογών και αφετέρου η αναγνώριση των καταστρεπτικών συνεπειών του 

καπνίσματος στην υγεία και τη ζωή.    

2) Την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο  στις 18:00μ.μ. , θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα 

απευθυνόμενη στο γενικό πληθυσμό και στους μαθητές της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης για 

την κατανόηση της ισχυρά εθιστικής δράσης της νικοτίνης, τις καταστροφικές συνέπειες 

του καπνίσματος και την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου . 

Στην δράση θα πάρουν μέρος θεατρική ομάδα από την Αθήνα  και  ομιλητές από την 

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία , τον Ιατρικό Σύλλογο και το Κέντρο Πρόληψης των 

εξαρτήσεων και προαγωγής υγείας Π.Ε. Φθιώτιδας  .   

Το αναμενόμενο κόστος της Ημερίδας   υπολογίζεται στα   1.313,99€  και θα 

επιβαρύνει τον Κ.Α. 156473.0001 , με ΑΔΑΜ: 20REQ006167312 και αφορά:  

  
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

13%   

ΜΕ 

ΦΠΑ 

24% 

ΦΟΡΟΣ 
ΔΙΑΜΟ

ΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

  

1. Έντυπο υλικό και συναφή 
είδη 

600,00€  744,00

€ 

 744,00€   

2. Δαπάνες παροχής γευμάτων 339,84€ 384,01€   384,01€   
3. Δαπάνες διανυκτέρευσης 159,28€ 179.98€  6€ 185,98€   
         
     ΣΥΝΟΛΟ 1.313,99€   
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                                  Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 58, παρ.1 του Ν.3852/2010 περίπτωση ε’, όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/19 (ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος Α’)  

2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 , περίπτωση ε’.  

3.    Την αναγκαιότητα  διοργάνωσης της συγκεκριμένης ημερίδας  

4.     Ανάληψη υποχρέωσης με  ΑΔΑΜ: 20REQ006167312 

 

 

                                                

                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για την                   
εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου  , ύψους 1.313,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
που θα βαρύνει τον Κ.Α. 156473.0001   του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2020. 
 
 

 

                                           
 
 
 
 
 

Λαμία 16  /01/2020 
 

         Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                                                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ 



 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΠΛΗΡΟΦ.: ΓΡ. ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ  

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 
ΛΑΜΙΑ 14-01-2020 
 

 

ΠΡΟΣ 

TΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

 

 

 

  
ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ                         

ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ – ΕΝΦΙΑ – ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

2018 

 

 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

  
1. Α̟ό την εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ του ∆.ΛΑΜΙΑΣ χρήσης  2017 ̟ροέκυψε  

̟οσό  1.238,09 ευρώ ̟ου αφορά ΕΝΦΙΑ  ακίνητης  ̟εριουσίας  
κληροδοτηµάτων του ∆ήµου Λαµίας και φόρος εισοδήµατος 10.889,24 
ευρώ. Για να γίνει η αντίστοιχη χρέωση των ̟αρα̟άνω ̟οσών θα 
̟ρέ̟ει το ταµείο να εκδώσει αντίστοιχα Γ.Ε. και να α̟οδοθεί ως έσοδο 
στο ∆ΗΜΟ α̟ό τους αντίστοιχους  τρα̟εζικούς λογαριασµούς των 
κληροδοτηµάτων ως εξουσιοδότηση έχει ο ταµίας. 

 
 
 

  



Για όλα τα ̟αρα̟άνω ̟αρακαλούµε ό̟ως εγκρίνεται τις λογιστικές 
τακτο̟οιήσεις. 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 
 
1.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΝΦΙΑ  ∆.ΛΑΜΙΑΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ    
Φ.ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ. 
  

 

  
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
    
ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                             ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  



                      
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    

  ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                 
         ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                        
          Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
       ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
Πληροφορίες: Π. Ράλλης 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας   
                  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Έργου : «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ», 

προϋπολογισμού 186.218,84 € (με Φ.Π.Α.) ,    
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
προς 

την Οικονομική Επιτροπή 
 

    Λαμβάνοντας υπόψη : 
 
1. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση 

Επιτροπής Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού του Έργου: «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ», προϋπολογισμού 
186.218,84 € (με Φ.Π.Α.) 

2. Την αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 Απόφαση (ΦΕΚ 4841/τεύχος Β/29-12-2017)   
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την Κατάρτιση , τήρηση και λειτουργία του 
Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων έργων , μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 
8.(η) του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  

3.        Την με αριθ. 6784/20-2-2018 Απόφαση του κ. Δημάρχου Λαμιέων περί Ορισμού 
Μελών του «ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μη.Μ.Ε.Δ.)» , του Δήμου Λαμιέων ,  

4. Την με αριθ. 30/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων , περί 
σύστασης Επιτροπής για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών 
των επιτροπών των διαγωνισμών για το έτος 2020. 

5. Το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής». 
 

     Διενεργήθηκε η σχετική διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης από την αρμόδια Επιτροπή  
που απαρτίζεται από τους κ. Παναγιώτη Αποστολόπουλο , Πολιτικό Μηχανικό , και κα 
Αφροδίτη Πολιτοπούλου , Αρχιτέκτονα Μηχανικό , σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας , στη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του 
Δήμου Λαμιέων , στην οδό Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού  στη Λαμία , την 17/01/2020 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 09:01:17 π.μ.  
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Από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κλήρωσης εκδόθηκε το συνημμένο έγγραφο 
    «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών , το 
οποίο τίθεται αυτούσιο στη διάθεση των μελών του σώματος , που ανέδειξε τα μέλη της 
Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου : «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 
ΕΠΑΛ», προϋπολογισμού 186.218,84 € (με Φ.Π.Α.) 
     Η Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 
εδάφιο α, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016). 

Μετά τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6- 
2010, παρ. 1 εδάφιο ε), 

Εισηγούμαι 
 

  Την έγκριση για τη Συγκρότηση  Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  
             του Έργου : «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ», προϋπολογισμού 186.218,84 € (με 

Φ.Π.Α.), μετά από ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο 
«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , όπως 
παρακάτω : 

 
Τακτικά Μέλη 
1. Σταματοπούλου Χρυσάφω, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ , της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , ως Πρόεδρος , 
2. Περώνης Κων/νος, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Μέλος ,  
3. Ράπτη Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ , της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Μέλος 
 
Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Ζωβοϊλης Ιωάννης , Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ , της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , ως Αναπληρωματικός Πρόεδρος , 
2. Βλαχάκης Μιχαήλ , Πολιτικός  Μηχανικός  ΠΕ , της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Μέλος ,  
3. Καραγκούνη Ευθυμία , Πολιτικός  Μηχανικός  ΠΕ, της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 

Λαμιέων, ως Μέλος  
 

          Η ημερομηνία και η ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί 
σύμφωνα με τη Διακήρυξη του εν λόγω έργου (ΑΔΑΜ : 20PROC006139045) ,  η 31/01/2020  

     ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00π.μ. 
 Ως Γραμματέας στην εν λόγω Επιτροπή ορίζεται ο κ. Ράλλης Παρασκευάς , Υπάλληλος  
 της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων. 

         Το συνημμένο έγγραφο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ» που  επισυνάπτεται , 
    αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράξης επιλογής των μελών του συλλογικού οργάνου.  
     

 
Λαμία  17-01-2020 

Ο Διευθυντής Υ. & Τ.Ε. 
                                                                    κ.α.α. 
 
 
 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου 
Τηλ. 2231351059 
Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) «Επισκευή – 
Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων» 

 

Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του 
άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων 
(«Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
συμβάσεων…»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά 
Κτίρια του Δήμου Λαμιέων» αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ– ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» 
1) Ιστορικό  
1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 22/2018 

μελέτη προϋπολογισμού 610.000,00 € με ΦΠΑ 24%. 
2. Με την αρ. 32534/02-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΠ4465ΧΘ7-ΔΦΘ) της Δ/νσης Οικ.& Αναπτ. 

Πολιτικής του ΥΠΕΣ, το έργο του θέματος εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ» με χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010. 

3. Με την αρ. 328/2018 (ΑΔΑ: ΩΝ27ΩΛΚ-ΜΨ0) Απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 64.7331.0001 και καθορίστηκε ο 
τρόπος εκτέλεσής του με ανοικτή διαδικασία. 

4. Με την αρ. 424/18 (ΑΔΑ: Ω3ΦΘΩΛΚ-Η1Υ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκαν οι 
όροι διακήρυξης του έργου. 

5. Την 9η – 11 – 2018 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 
4/2019 (ΑΔΑ: ΩΛΝΕΩΛΚ-71Ζ, ΑΔΑΜ: 19AWRD004706100) Απόφαση της 
Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ– ΨΑΡΡΑΚΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,38%. 

6. Η αρ. 19021/09-05-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004915037) Σύμβαση του έργου υπεγράφη 
στο ποσό των 214.597,74 € πλέον ΦΠΑ 24% = 51.503,46 €, σύνολο = 266.101,20 € 
με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με 
προθεσμία περαίωσης τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες. 

7. Με το αρ. 19174/10-05-2019 έγγραφο ΔΥΤΕ έγινε ο ορισμός επίβλεψης του έργου. 
8. Με την αρ. 20866/24-06-2019 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του 

έργου του θέματος. 
9. Με την αρ. 21845/29-05-2019 (ΑΔΑ: 624ΩΩΛΚ-Π4Ρ) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η 

Επιτροπή Αφανών Εργασιών. 
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2) Αντικείμενο που προβλεπόταν στην αρχική μελέτη του έργου  
Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες συντήρησης σε 8 σχολεία – σχολικά συγκροτήματα 

του Δήμου Λαμιέων: κατασκευή στέγης, επισκευή – μόνωση στεγών, επισκευή 
μονώσεων, ανακατασκευή τοιχίων, κατασκευή μεταλλικών κλιμάκων, αντικατάσταση 
πλακοστρώσεων σε προαύλια, επισκευή επιχρισμάτων, αντικατάσταση υαλοτούβλων, 
προσθήκη κιγκλιδωμάτων, κατασκευή WC, επισκευή επιστεγάσεων, κατασκευή ραμπών 
ΑΜΕΑ, επισκευή πεζοδρομίων και δημιουργία διαβάσεων. 

 
3)  Λόγοι Σύνταξης 1ου ΑΠΕ  

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων 
συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και 
αυξομειώσεις των εργασιών κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.  

Δεν υπάρχουν «επί έλαττον» δαπάνες στον 1ο ΑΠΕ.  
Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σε ισογύζιο με τη συμβατική δαπάνη δηλ. στο ποσό 

των 214.597,74 € πλέον ΦΠΑ 24% = 51.503,46 €, σύνολο = 266.101,20 € με ΦΠΑ. 
 

Εισηγούμαστε 
 

Τη λήψη Απόφασης για την Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου 
ΑΠΕ) για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του 
Δήμου Λαμιέων» αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ– 
ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» στο ποσό των 266.101,20 € με ΦΠΑ σε 
ισοζύγιο της αρχικής σύμβασης όπως τα συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας και 
υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο. 

 
  

Λαμία,  17  – 01 – 2019 
Η Συντάξασα 

 
 
 
 

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

Λαμία,  17  – 01 – 2019 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Υποδομών & Τεχν. Έργων 
κ.α.α. 

 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

   
 



          

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών-  

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια: 

  «Παροχές ένδυσης (Μέσα Ατομικής Προστασίας)», προϋπ. 131.774,06€ (με Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

Π ρ ο ς  

την Οικονομική Επιτροπή 

 

       Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της 

παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του 

Ν.4623/2019, η λήψη απόφασης για: 

Α. την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Παροχές ένδυσης (Μέσα 

Ατομικής Προστασίας)», προϋπολογισμού 131.774,06€ με Φ.Π.Α. 24% με σφραγισμένες προσφορές 

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής.  

Β. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 18/2019 μελέτης της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος 

και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για την προμήθεια: «Παροχές ένδυσης (Μέσα Ατομικής 

Προστασίας)», 

Γ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την 

προμήθεια: «Παροχές ένδυσης (Μέσα Ατομικής Προστασίας)». 

 

Λαμία, ……/……/2020 Λαμία,  …..  /……/2020 Λαμία,  …… /……../2020 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  

 

 

 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 



 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
Παροχές ένδυσης (Μέσα 
Ατομικής Προστασίας) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 131.774,06€ (με ΦΠΑ 24%) 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2019 
(ανασύνταξη) 

Κ.Α.: 20.6061.0001, 30.6061.0001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 131.774,06€ (με ΦΠΑ 24%)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΑΜΙΑ,ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
Παροχές ένδυσης (Μέσα 
Ατομικής Προστασίας) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 131.774,06 € (με ΦΠΑ 24%) 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2019 Κ.Α.: 20.6061.0001, 30.6061.0001  
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τα έτη 2019-2020 που θα 
διατεθούν στους εργαζόμενους για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων και συντάχθηκε σύμφωνα 
με: 

 Την ΚΥΑ 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/Β’/08.07.2019) «παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α’ και β΄βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής 
ιατρικής», 

 την ΚΥΑ 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) «παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής ιατρικής», 

 Την ΚΥΑ ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323/Β/30-7-2007) Τροποποίηση της αρ. 53361/2-10-2006 ΚΥΑ 
σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής 
ιατρικής. 

 Την ΚΥΑ 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990/Β/25-5-2008) Τροποποίηση της αρ. 53361/2-10-2006 ΚΥΑ 
σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους Ο.Τ.Α. και μέτρα προληπτικής 
ιατρικής. 

 

Δικαιούχοι: 

Σύμφωνα με την από 05.08.2019 ενημέρωση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι δικαιούχοι κατανέμονται στις παρακάτω ειδικότητες ανάλογα με την 

απασχόλησή τους: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δικαιούχοι Μ.Α.Π. ανά ειδικότητα και θέση απασχόλησης 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ 
&  ΙΔΑΧ 

ΙΔΟΧ 
8μηνα 
ΟΑΕΔ 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ 
ΟΑΕΔ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, 
ΟΔΟΚΑΘΑΡΣΗ) 

44  34  79 

2 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ) 

1     

3 ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6    6 

4 
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ, 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΛΠ 

17  12  29 

5 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 12  2  14 

6 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ    1 1 

7 ΚΗΠΟΥΡΟΙ/ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 7  20  27 

8 
ΕΡΓΑΤΕΣ – ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

  5   

9 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1  1  2 

10 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 11  4 5 20 

11 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 4  1  5 

12 ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 3    3 
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Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΜΟΝΙΜΟΙ 
&  ΙΔΑΧ 

ΙΔΟΧ 
8μηνα 
ΟΑΕΔ 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ 
ΟΑΕΔ 

ΣΥΝΟΛΟ 

13 ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΙΔΕΡΑΣ 1  7  8 

14 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 2  15  17 

15 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ   12  12 

16 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ 14  8  22 

17 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ 

28 6 10  44 

18 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ/ΦΥΛΑΚΕΣ 3 3 6  12 

19 ΜΑΓΕΙΡΟΙ 4 1   5 

20 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 4    4 

21 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 10 5 6  21 
       

 ΣΥΝΟΛΟ 172 15 143 6 331 
 

Επιπλέον θα προβλεφθεί και ένα ποσό από τον προϋπολογισμό, για την κάλυψη προσωπικού που θα 

προσληφθούν στο Δήμο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (Δ’ κύκλος Κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ  κλπ) και 

αφορά υπαλλήλους για την πολιτική προστασία, εργάτες καθαριότητας, οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων 

έργων, ηλεκτρολόγους, εργάτες κήπου και κοιμητηρίων, τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων, εργοδηγοί κλπ. Τις 

παρακάτω ποσότητες των Μ.Α.Π. που αφορούν στις προβλέψεις, δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να προβεί 

στη προμήθειά τους από τον ανάδοχο, εάν δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες συμβάσεις.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Πρόβλεψη Συμβασιούχων 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΔΟΧ 

1 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 32 

2 ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ) 1 

3 ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΛΠ 10 

4 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 0 

5 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 

6 ΚΗΠΟΥΡΟΙ/ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 12 

7 ΕΡΓΑΤΕΣ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4 

8 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 

9 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 2 

10 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 1 

11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 3 

12 ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΣΙΔΕΡΑΣ 6 

13 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 13 

14 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 9 

15 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ 6 

16 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ 11 

17 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ/ΦΥΛΑΚΕΣ 3 

18 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 6 
   

 ΣΥΝΟΛΟ 121 
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Τα μέσα ατομικής προστασίας ανά έργο και ανά ειδικότητα εργαζομένου, καθορίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 

43726/07.06.2019 μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Ασφαλείας, του Ιατρού Εργασίας και τη συμβολή 

της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του Δήμου σε κοινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 

στις 14.10.2019. 

Όλα τα είδη ατομικής προστασίας που περιγράφονται στη μελέτη θα είναι αρίστης ποιότητας 

κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά. Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με εγκεκριμένες προδιαγραφές, 

θα διαθέτουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης & σήμα CE σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β’/11-

10-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

την έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο και με τις προσφερόμενες τιμές από την ανάθεση της 

προμήθειας του περασμένου έτους.  Άρθρου 4 του Ν.3850/2010. 

Η προμήθεια θα γίνει με ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλώτερη τιμή. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 

οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε εκ των τεσσάρων (4) ομάδων ή για το σύνολο αυτών. 

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 131.774,06€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και χαρακτηρίζεται 

ως πολυετής δαπάνη για τα έτη 2019-2020 και θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6061.0001, 30.6061.0001. 

Στους πίνακες του Παρατήματος Ι’ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας μελέτης δίνονται 

αναλυτικά ανά ειδικότητα τα προβλεπόμενα μέσα.  

 

 

 
 

 

ΛΑΜΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
Παροχές ένδυσης (Μέσα 
Ατομικής Προστασίας) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 131.774,06 € (με ΦΠΑ 24%) 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2019 Κ.Α.: 20.6061.0001, 30.6061.0001  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΓΕΝΙΚΗ &ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου 
Λαμιέωνκαι τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέροντια αναλυτικά στη 
διακήρυξη. Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Οι δικαιούχοι ανά ειδικότητα αναφέρονται λεπτομερώς στον Πίνακα 1. Ο αριθμός τους μπορεί να μεταβληθεί 

λόγω συνταξιοδοτήσεων, μετακινήσεων, μετατάξεων, νέων προσλήψεωνκλπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, να φέρουν ετικέτα με τη σύνθεσή τους και 

να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι δεν αποτελούν είδη διαλογής και ότι πληρούν 

τις προδιαγραφές της  Κ.Υ.Α. 53361/ΦΕΚ1503Β’/ 11-12-2006 όπως συνημμένα παρατίθενται. Οι παρακάτω 

αναφερόμενες προδιαγρφές είναι οι ελάχιστες και είναι υποχρεωτικές. 
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ΟΜΑΔΑ 1:  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΓΑΝΤΙΑ 

 
 

1.1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 
 

Πεδίο χρήσης:  Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, 
συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, οικοδομές, κήπους, 
μηχανοτεχνίτες)  
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ.  Πάχος: 1-1,2 mm 
Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας από επεξεργασμένο βόειο δέρμα, μανσέτα και εξωτερικό 
μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης 
Επίπεδα μηχανικών αντοχών : 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2  (διάχυση), 2 (διάτρηση)                                                                                                     
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί  μηχανικών αντοχών 2-1-2-2, 
εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους     
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420 
 Μέγεθος: S – M – L - XL 
 
 
1.2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

 
Πεδίο χρήσης: για προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς (για εργαζόμενους στην καθαριότητα 
και για ψεκασμούς) 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 0,5 mm. 
Υλικό κατασκευής: εξωτερικά νιτρίλιο, εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό 
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή),  1 (κοπή με λεπίδα), 0 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)  
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           Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-
0-1, εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 

 
 Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374 

Μέγεθος: S – M – L - XL 
 

 
1.3. ΓΑΝΤΙΑ  ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

 
Πεδίο χρήσης: για προστασία των χεριών σε εργασίες στις οποίες η παλάμη μπορεί να εκτεθεί σε χημικές 
ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, υδραυλικοί, 
ελαιοχρωματιστές. 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20-25 εκ., πάχος: min 0,5 mm 
Υλικό κατασκευής: παλάμη, δάχτυλα και αντίχειρας επικάλυψη με αφρό από νιτρίλιο, μανσέτα και εξωτερικό 
μέρος από συνθετικό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης ή ελαστική μανσέτα. 
Μεγέθη: S – M - L- XL 
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)  
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί  μηχανικών αντοχών 3-1-2-
1,εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους   
Πρότυπα: ΕΝ-388 
 
1.4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC 

 
Πεδίο χρήσης: για προστασία από χημικούς, μηχανικούς, βιολογικούς κινδύνους (για εργαζόμενους σε 
απορριμματοφόρα ως εναλλακτική λύση, σε καθαρισμούς κάδων, νεκροταφεία) 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.30 εκ., πάχος: 1 mm.   
Υλικό κατασκευής: εξωτερικά PVC (πολυβυνιλοχλωρίδιο ή κοινώς βυνίλιο), εσωτερική επένδυση από 
ανθιδρωτικό υλικό 
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)  
Σήμανση:  CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί μηχανικών αντοχών 3-1-2-1, 
εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς  

 
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-374 
Μέγεθος: S – M – L - XL 
 
 
1.5. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ) 

 
Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών 
Χαρακτηριστικά: Μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: νιτρίλιο 
Μηχανικές αντοχές : αδιάφορο αφού είναι μιας χρήσεως 
Μεγέθη: S – M - L- XL,  
Συσκευασία: κουτιά 100τεμ. 
Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος  κατασκευής, εικονόσημα προστασίας από χημικές 
ουσίες και μικροοργανισμούς      
Πρότυπα: ΕΝ-374 
 
 
 
1.6. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 
 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση 
Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 εκ., Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό χωρίς ραφές 
Κλάση τάσης εργασίας : 00 (Προστασία μέχρι 500V) 
RC : αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος 
Σήμανση:  CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος και μήνας κατασκευής, κλάση 
τάσης εργασίας, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)    
Πρότυπα: ΕΝ-60903  
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Μέγεθος: M – L - XL 
 

 
1.7. ΓΑΝΤΙΑ  ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
 
Πεδίο χρήσης: σε συγκολλήσεις για προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα, μικρές 
εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων. 
Χαρακτηριστικά: Πέντε δακτύλων, μήκος περ.20 εκ., υλικό κατασκευής: ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με 
εσωτερική επένδυση 
Μηχανικές αντοχές : 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 1 (διάτρηση)  
Θερμικές αντοχές: 3 (καύση), 1 (επαφή με θερμές επιφάνειες), 3 (θερμότητα με αγωγή), 1 (ακτινοβολούμενη 
θερμότητα), 4 (μικρές εκτοξεύσεις τηγμένου μετάλλου), Χ (μεγάλες εκτοξεύσεις τηγμένου  μετάλλου)    
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, , κωδικοί  μηχανικών αντοχών 3-1-2-1, 
κωδικοί  θερμικών αντοχών 3-1-3-Χ-4-Χ εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και προστασία 
από θερμότητα      
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420, ΕΝ-407  
Μέγεθος: M – L - XL 
 
 
1.8. ΓΑΝΤΙΑ  ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 
 
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, 
συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον (για εργαζόμενους σε απορριμματοφόρα, οικοδομές, κήπους, 
μηχανοτεχνίτες)  
ΧαρακτηριστικάΓάντια από fullgrain δέρμα μόσχου 
Μηχανικές αντοχές : 2 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση)  
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, , κωδικοί  μηχανικών αντοχών 2-1-2-2, 
εικονόσημα προστασίας από μηχανικούς κινδύνους  
Πρότυπα: ΕΝ-388, ΕΝ-420 
Μέγεθος: M – L – XL 
 
 

 
ΟΜΑΔΑ 2:  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ –ΚΕΦΑΛΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

 
 

2.1 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 
 

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από τη σκόνη π.χ. οικοδομικές εργασίες, καθαριότητα, 
οδηγοί απορριμματοφόρων/φορτηγών   
Χαρακτηριστικά: Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή), με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης 
σκόνης τύπου 1 (προστασία από μικρές συγκεντρώσεις ρύπων),  με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα 
καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι  και βαλβίδα εκπνοής.  
Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό,  Συσκευασία: 20-30 τεμ. 
Σήμανση: CE, P1, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου 
Πιστοποίησης.  
Πρότυπα: ΕΝ-149 

 
 

2.2 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 

Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς Ενδεικτικά σε ορισμένες 
περιπτώσεις σε απορριμματοφόρα, σε καθαριότητα, σε νεκροταφεία, σε βαφές.  
Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, 
στόμα και πηγούνι. Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη. Πρέπει να επιλέγεται το 
κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει 
προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική 
εταιρεία.  
Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα.  
Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:  
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 CE 

 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης).  

 Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης  

 Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας( καφέ και άσπρο) 

 
 
 
2.3  ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3Πεδίο χρήσης: για προστασία από 
οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων, αμμωνία, σωματίδια (στους απασχολούμενους με τους 
ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και στην αποχέτευση). 
Χαρακτηριστικά: κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής. Καλύπτει όλο το πρόσωπο 
συμπεριλαμβανομένων και των οφθαλμών. Το κατάλληλο φίλτρο είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (Α=χρώματος καφέ 
:έναντι οργανικών αερίων και ατμών, Β=γκρι : έναντι ανόργανων αερίων και 
ατμών, Ε=κίτρινο : έναντι HCl (HydrogenCloride), H2S (HydrogenSulfide), Κ=πράσινο : έναντι αμμωνίας και 
Ρ=λευκό : έναντι σωματιδίων). 
Σήμανση: η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:CE, κατασκευαστής, 
κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων,Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.  
Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας(καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο). 
Πρότυπα : ΕΝ-136 για τη μάσκα και EN-141 για τα φίλτρα 
Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη μάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα.  
 
 
2.4 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

 
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την 
ακτινοβολία των συγκολλήσεων.  Μπορούν να επιλεγούν είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος 
που κρατιέται με το χέρι (ασπίδιο).  
Υλικό κατασκευής: fiberglass 
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση 
ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος. 
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 
Βαθμός σκίασης: 9 έως 14 
Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας) 
Σήμανση:  στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F 

στον οπτικό δίσκο: 1- 9 έως 14 
Πρότυπα: ΕΝ-166, ΕΝ-175, ΕΝ-169 
 
 
2.5 ΚΡΑΝΗ  

Πεδίο χρήσης:για προστασία της κεφαλής σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, 
στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε 
εργασίες χρωματισμών, στην αποχέτευση, σε επίβλεψη τεχνικών έργων καιηλεκτρολόγους. 
Χαρακτηριστικά: Υλικό κατασκευής: εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό.Κεφαλόδεμα: στερεωμένο 
στο κέλυφος σε 4 σημεία, δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους.Κατακόρυφοι ιμάντες κεφαλοδέματος από 
συνθετικές ίνες ή μαλακό πλαστικό. Ρύθμιση ιμάντααυχένα με κοχλία μιας κίνησης για να ρυθμίζεται αφού 
έχει φορεθεί. Ανθιδρωτική επένδυση ιμάνταπροσώπου από δέρμα, η οποία θα μπορεί να αφαιρείται για να 
πλένεται.Διηλεκτρική αντοχή: κλάση 440 Vac. Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την 
κυκλοφορία του αέρα  
Πρότυπο: ΕΝ 397  
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό 
ρεύμα). Επίσης θα υπάρχει και ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και 
αποθήκευση. 
 
 
2.6 ΗΜΙΚΡΑΝΟ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 

 
Πεδίο χρήσης:Γιατους εργαζόμενους που απασχολούνται με το χειρισμό αλυσοπρίονου. 
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Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης. Η 
προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα. 
Πρότυπα: ΕΝ 166  
Σήμανση: Στο στήριγμα: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F Μηχανική αντοχή  

Στον οπτικό δίσκο:  
 1 Οπτική κλάση  

 F Μηχανική αντοχή  

 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες.  

 Ν προστασία έναντι θάμβωσης.  

 Κ προστασία έναντι τριβής  

 
2.7 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 
 
Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με το χειρισμό αλυσοπρίονου 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό 
στήριγμα.  
Πρότυπο: ΕΝ 166,ΕΝ1731 
Σήμανση:  Στο στήριγμα:CE,Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F Μηχανική αντοχή  

Στον οπτικόδίσκο:  
 1 Οπτική κλάση  

 F Μηχανική αντοχή 

 
2.8 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  
 
Πεδίο χρήσης:Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. 
Χαρακτηριστικά:Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με 
αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή. 
Πρότυπα: ΕΝ166, EN1836 

Σήμανση: Στους βραχίονες: 
• CE 
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής 
• F Μηχανική αντοχή 
 

Στον οπτικόδίσκο: 
• 1 Οπτική κλάση 
• 6-2 ή 6-2,5 (εναλλακτικά) 5-2 ή 5-2,5) που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της 

ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος 
• F Μηχανική αντοχή 
• Κ προστασία έναντι τριβής 

 

2.9 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Πεδίο χρήσης: Για εργαζόμενους στην αποκομιδή απορριμμάτων, στο πράσινο, σε νεκροταφεία κλπ. 
Χαρακτηριστικά:Γυαλια προστασίας ματιών κατά την εργασία, με αντιθαμβωτική ιδιότητα των φακών, με 
εύκαπτους βραχίονες με δυνατότητα προσαρμογής στο κεφάλι.  
Πρότυπα: ΕΝ 166, EN 170  
Σήμανση:  Στο πλαίσιο:  

• CE  
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.  
• F Μηχανική αντοχή  

 
Στον οπτικό δίσκο:  

• 1 Οπτική κλάση  
• F Μηχανική αντοχή  
• T προστασία έναντι τριβής  
• Ν Αντιθαμβωτική επένδυση 

 
2.10 ΓΥΑΛΙΑ-ΜΑΣΚΑ GOGGLES 

 



-10- 

Πεδίο χρήσης: σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή/και από 
μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.), δηλαδή για τους χειριστές εργαλειομηχανών 
Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος:  αρκετά μεγάλος ώστε να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα, Υλικό 
κατασκευής οπτικού δίσκου: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές 
Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση) 
Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β,  Αντοχή σε τριβή: κατηγορία Κ,  
Προστασία από θάμβωση: κατηγορία Ν, Προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά:  κατηγορία 9 
Πλαίσιο στήριξης οπτικού δίσκου: με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου 
αερισμού, Μηχανική αντοχή: κατηγορία Β 
Προστασία από υγρές χημικές ουσίες:  κατηγορία 3, Προστασία από σκόνη: κατηγορία 4 
Σήμανση:  στο πλαίσιο: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, Β-3-4 στον οπτικό δίσκο: 1-Β-Κ-Ν-9 
Πρότυπα: ΕΝ-166 
 
 
2.11 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ 

 
Πεδίο χρήσης: Στους εργαζόμενους που κάνουν χρήση Η/Υ. 
Χαρακτηριστικά: Οργανικός φακός, νέας τεχνολογίας με ειδικό φίλτρο που κόβει την μπλε ακτινοβολία 
(HEV)που εκπέμπεται από τις οθόνες. 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ 3: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ –ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
 

 
Γενικά Χαρακτηριστικά  
Στο πίσω μέρος των ανακλαστικών γιλέκων, των νιτσεράδων, στο μπροστινό μέρος στα παντελόνια 
(σαλοπέτες) καθώς και στα μπλουζάκια και μπουφάν των εργαζομένων, ο ανάδοχος οφείλει να προσθέσει 
τύπωμα ή κέντημα με το λογότυπο του Δήμου Λαμιέωνόπως θα του δοθεί από την υπηρεσία.  
Όλα τα είδη ένδυσης θα διατίθενται σε μεγέθη small έως 4XL τουλάχιστον 
Όλα τα είδη υπόδησης θα διατίθενται σε μεγέθη 36 έως 48. 
3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ  

 
Πεδίο χρήσης:  για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (καθαριότητα, απορριμματοφόρα), στους 
απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες 
κήπων. 
Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο 
οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό. 
Υλικό κατασκευής: από βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) ή 100% ή πολυεστέρας (100%). 
Το γιλέκο θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ» και στο εμπρός αριστερό μέρος και το 
σήμα του Δήμου με τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ». Το γιλέκο θα κλείνει με αυτοσύνδετη ταινία τύπου 
Velcro 

 Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, κωδικοί 2-2 (επιφάνεια ανακλαστικού 
υλικού – συντελεστής αντανάκλασης) και εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες    
Πρότυπα: ΕΝ-340, ΕΝ-20471:2013 

 
3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL 

Πεδίο χρήσης: σε όλους τους εργαζόμενους της καθαριότητας, των τεχνικών  συνεργείων και γενικά σε 
όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. 
Χαρακτηριστικά: Θα είναι υφασμάτινα (βαμβακερά), τύπου jockey, ρυθιμιζόμενα με αυτοσύνδετη ταινία 
τύπου Velcro. Το γείσο θα είναι τύπου Sandwich, θα έχει τρύπες εξαερισμού, εσωτερική φάσα για τον ιδρώτα 
και δυνατότητα Μπροστά θα φέρουν το σήμα του Δήμου Λαμίεων με τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ»  
Χρώμα: το χρώμα θα καθοριστεί σε συννενόηση με το Δήμο. 
 
3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Πεδίο χρήσης: Εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στο πράσινο, χεριστές μηχανημάτων, τεχνίτες κλπ. 
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Χαρακτηριστικά: Θα είναι παντελόνια, χρώματος που θα προσδιοριστεί από το φορέα και το ύφασμα θα 
αποτελείται τουλάχιστον από 60% βαμβάκι. Θα έχει δύο ανακλαστικές ταινίες στα πόδια. Θα έχει δύο 
μπροστινές τσέπες χεριών, δύο πλαϊνές τσέπες, φλαπ (καπάκι) και “velcro” και δύο πρακτικές πίσω τσέπες με 
φλαπ και “velcro”.  
Μεγέθη:S έως 4XL 
 

 

3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT 
 
Πεδίο χρήσης: Εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στο πράσινο, χεριστές μηχανημάτων, τεχνίτες κλπ. 
Χαρακτηριστικά: Μπλουζάκια τύπου μακό, υφάσματος που θα αποτελείται από 100% βαμβάκι και 
χρώματος που θα προσδιοριστεί από το φορέα.. Λαιμόκοψη στρογγυλή, ενισχυτικά, εσωτερικά γαζιά σε 
λαιμόκοψη και ώμους και με πλαϊνές ραφές. Θα φέρει μπροστά το λογότυπο του Δήμου και πίσω τη φράση 
«ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ» 
Μεγέθη:S έως 4XL 

 
 

3.5 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Πεδίο χρήσης: Εργαζόμενοι στο πλύσιμο κάδων, στο πράσινο, χεριστές μηχανημάτων, τεχνίτες κλπ. 
Χαρακτηριστικά: Θα είναι παντελόνια με τιράντες τύπου σαλοπέτας, χρώματος που θα προσδιοριστεί από 
το φορέα και το ύφασμα θα αποτελείται τουλάχιστον από 60% βαμβάκι. Θα έχει δύο ανακλαστικές ταινίες 
στα πόδια και τύπωμα με το λογότυπο του Δήμου στο μπροστινό μέρος της σαλοπέτας. Θα έχει δύο 
μπροστινές τσέπες χεριών, δύο πλαϊνές τσέπες, φλαπ (καπάκι) και “velcro” και δύο πρακτικές πίσω τσέπες με 
φλαπ και “velcro” , 1 μεγάλη τσέπη εμπρός με δυνατότητα να κλείνει και λάστιχο στη μέση. Ο τιράντες θα 
έχουν τη δυνατότητα αυξομείωσης του μήκους. 
Μεγέθη:S έως 4XL 

 
3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ 
 
Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους 
κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά. (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία)  
Χαρακτηριστικά: Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε 
θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρεςμπουτόν και θα διαθέτει 
τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους. Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση. Τόσο το 
παντελόνι όσο και το σακάκι θα φέρουν ανακλαστικές ταινίες κατά το πρότυπο ΕΝ-471. Το σακάκι θα φέρει 
στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ» και στο επάνω εμπρός αριστερό μέρος του το σήμα του 
Δήμου με τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Υλικό κατασκευής: nylon, pvc, polyester, PU (πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους.  
Επίπεδα μηχανικών αντοχών: αδιαβροχοποίηση: 3, διαπνοή: 3. 
Σήμανση: Εικονόσημα μηχανικών αντοχών  
Πρότυπα: ΕΝ-343, ΕΝ-340, ΕΝ-20471 
Μεγέθη:S έως 4XL 

 
 

3.7 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 
Πεδίο χρήσης: Εργαζόμενοι Σε όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων (οδοκαθαριστές, 
εργάτες αποκομιδής, εργάτες νεκροταφείων, εργάτες πρασίνου, τεχνίτες και τεχνικούς που εκτείθονται σε 
εξωτερικές εργασίας για προστασία από βροχή και ψύχος) 

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο μπουφάν ψύχους με κουκούλα χρώματος πορτοκαλί ή πορτοκαλί-μπλέ ή 
κίτρινο τύπου αντανακλαστικό το οποίο θα είναι 100 % αδιάβροχο και αντιανεμικό. Θα φέρει δύο οριζόντιες 
ανακλαστικές ταινίες στον κορμό και σε κάθε μανίκι με φάρδος περίπου 0,2m. Στο εσωτερικό θα φέρει 
επένδυση προστασίας ψύχους ή εναλλακτικά «fleece» για καλύτερη ποιότητα. Σχεδιαστικά θα φέρει 
εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες. Το μπουφάν θα κλείνει με διπλό φερμουάρ μπροστά. Είναι επιθυμητό η 
κουκούλα και τα μανίκια να είναι αποσπώμενα.Θα πρέπει να διατίθεται σε μεγέθη XS έως 4ΧL. Στα XS &4ΧL 
νούμερα να υπάρχει δυνατότητα μεταποίησης. 
Αντίσταση υδατοπερατότητας κλάση 2 
Θερμική αντίσταση 2 
Σήμανση: CE, 
Πρότυπα: ΕΝ 14058, ΕΝ ISO 20471 
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3.8 ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ  
 
Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές.  
Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) απόTyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από 
πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. 
Πρότυπα: ΕΝ 340, 463 
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, εικονόσημο 
προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών. 
Κωδικοί : 4 προστασία υγρών ουσιών από αερολύματα (spray), 5 προστασία από σκόνες, 6 προστασία από 
πιτσιλίσματα 

 
 

3.9 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 
 
Πεδίοχρήσης: Συγκολλήσεις 
Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). 
Πρότυπο: ΕΝ ISO 11811 
Σήμανση : CE, Κατασκευαστής , κωδικός προϊόντος , εργαστήριο πιστοποίησης , έτος κατασκευής. 
Εικονόσημο προστασίας 

 
 

3.10 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ 
 
Πεδίο χρήσης: Πλύσιμο κάδων, νεκροταφεία 
Χαρακτηριστικά : Είναι ποδιές από συνθετικό υλικό. 
Πρότυπα ΕΝ 340 ΕΝ 14605 Α1 2009 
Σήμανση :CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. 

 
3.11 ΠΟΔΙΑΣΑΜΑΡΑΚΙ 
 
Πεδίο χρήσης: Καθαρισμός εσωτερικών χώρων 
Χαρακτηριστικά: Ποδιά τύπου σαμαράκι, υφασσμάτινη που θα αποτελείται περίπου από 65% πολυεστέρας, 
35% βαμβάκι, ρυμιζόμενη μέση και μπροστινή τσέπη.  

 
3.12 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ 
 
Πεδίο χρήσης: Προσωπικό μαγειρείων, νοσηλευτικό προσωπικό 
Χαρακτηριστικά: Ρόμπα εργασίας για άντρες και γυναίκες, υφάσματος που θα αποτελείται από 100% 
βαμβάκι, χρώματος λευκή μεδύο πλαϊνές τσέπες, 1 τσέπη στο στήθος και θα κλείνει με τουλάχιστον τρία 
κουμπιά 
 
 
3.13 ΑΡΒΥΛΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣS3 (ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟ) 

 
Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους τεχνικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας. 
Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β (ημιάρβυλο) από γνήσιο δέρμα, αδιάβροχο, με ύψος που να 
προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J μη 
μεταλλικό (ανθρακονήματα),με ανθιδρωτική επένδυση, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης 
μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης από ανθρακονήματα/Kevlarκαι αντιστατική, 
αντιολισθητική σόλαSRC με αυλακώσεις.  
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S3, SRC 
Πρότυπα: ΕΝ-20344, ΕΝ-20345 
Μέγεθος: 36-48 
Βάρος υποδήματος (μέγεθος 42): έως 620gr 

 
 

 
3.14 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1Ρ (ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟ) 
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Πεδίο χρήσης: Για τους οδηγούς. 
Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Α (σκαρπίνι) από γνήσιο δέρμα, από αντιστατικό υλικό, αβλαβές, άνετο, 
σταθερό, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J μη μεταλλικό (ανθρακονήματα), με κλειστή 
φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης από 
ανθρακονήματα/Kevlar. 
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S1Ρ. 
Πρότυπα: ΕΝ-20344, ΕΝ-20345 
Μέγεθος: 36-48 
Βάρος υποδήματος (μέγεθος 42): έως 500gr 

 
 
3.15 ΑΡΒΥΛΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

 
Πεδίο χρήσης: σε όλους τους απασχολούμενους τεχνικών συνεργείων που έχουν να κάνουν με τον 
ηλεκτρισμό. 
Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Β(ημιάρβυλο) από γνήσιο δέρμα, χωρίς καθόλου μεταλλικά μέρη, 
αδιάβροχο, από αντιστατικό υλικό, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με 
προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J,  με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης 
μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις 
καθώς και να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV.   
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S3. 
Πρότυπα: ΕΝ-344, ΕΝ 20345. 
Μέγεθος: 36-48 

 
 

3.16 ΓΑΛΟΤΣΕΣS5  
 

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους σε εξωτερικούς χώρους υπό βροχή και τους υγρούς χώρους  
Χαρακτηριστικά:S5 -αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα) κατηγορίας ΙΙ (=από συνθετικό υλικό), από 
αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J,  με 
κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης 
και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις με μονωση ψύχους.    
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, SRC, CI 
Πρότυπα: ΕΝ-20344, ΕΝ-20345. 
Μεγέθη: 36-48 

 
 

3.17 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ  ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑO1 
 

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων, σχολείων, στο προσωπικό 
μαγειρείων 
Χαρακτηριστικά: υπόδημα τύπου Α (σκαρπίνι) από γνήσιο δέρμα, από αντιστατικό υλικό, αβλαβές, άνετο, 
σταθερό, μεκλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, και αντιολισθηρή σόλα. 
Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο Ο1. 
Πρότυπα: ΕΝ-20347 – Ο1 
Μέγεθος: 36-48 

 
 

3.18 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο4 
 

Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους στην καθαριότητα εσωτερικών χώρων, σχολείων κλπ.  
Χαρακτηριστικά: Ο4 -αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα) κατηγορίας ΙΙ (=από συνθετικό υλικό), από 
αντιστατικό υλικό, αβλαβής, άνετη, σταθερή, με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής 
ενέργειας, με αντιολισθηρή σόλα και αντίσταση στους υδρογονάνθρακες.    
Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, στη σόλα oilresistant 
Πρότυπα: ΕΝ-20344, ΕΝ-20347. 
Μεγέθη: 36-48 

 
 

3.19 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ 
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Πεδίο χρήσης: σε απασχολούμενους σε υγειονονικές υπηρεσίες 
Χαρακτηριστικά: υπόδημα από αντιστατικό υλικό, διαπνέον, αβλαβές, άνετο, σταθερό, με προστατευτικό 
δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με ανοικτή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, με 
αντιολησθηρή σόλα 
Σήμανση: κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, 
Πρότυπα: ΕΝ-20344, ΕΝ-20345. 
Μεγέθη: 36-48 

 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ 4: ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

4.1 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ 
Πεδίο χρήσης: υποχρεωτικά όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 85 dB(A), και δυνητικά όπου ο θόρυβος 
υπερβαίνει τα 80 dB(A) για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου 
Χαρακτηριστικά: Από αφρώδες υλικό αργής αποκατάστασης και χαμηλής πίεσης που προσαρμόζεται στο 
σχήμα του ακουστικού πόρου, για βελτιωμένη άνεση και δυνατότητα χρήσης, με ανθεκτικότητα στην 
υγρασία.Σε ατομική συσκευασία ανά ζεύγος. 
Πρότυπο: EN 352-2 
 
 
4.2 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ 
 
Πεδίο χρήσης: Οικοδομικές εργασίες, δενδροκηπουροί, ηλεκτρολόγοι, συνεργεία συντήρησης, εργάτες 
νεκροταφείου  
Χαρακτηριστικά:Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες ως εξής:  
Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος.  

Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο.  

Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες velcro.  
 
4.3 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με γάντια. 
Χαρακτηριστικά: μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V.  
Σήμανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής, σήμα Διεθνούς 
Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900)   
Πρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 ( Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V 
εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος) 

 
α/α ΕΙΔΟΣ 

1 Κατσαβίδι 1000VPH 1 (Για βίδες με σταυρό PHILLIPS®) 
2 Κατσαβίδι 1000VPH 2 (Για βίδες με σταυρό PHILLIPS®) 
3 Κατσαβίδι 1000VPH 3 (Για βίδες με σταυρό PHILLIPS®) 
4 Κατσαβίδι 1000 PH 2*100  
5 Κατσαβίδι 1000V4*100 
6 Κατσαβίδι 1000V 5,5*125 
7 Κατσαβίδι 1000V 6,5*150 
8 Δοκιμαστικό κατσαβίδι τάσης 12V - 750V 
9 Πένσα 1000V 180 mm 
10 Πλαγιοκόφτης 1000V 180mm/4mm 
11 Κόφτης ημικυκλικός 1000V 165mm/15mm 
12 Κλειδί γαλλικό 1000V 250 mm 
13 Απογυμνωτής καλωδίων 6-29mm με δυνατότητα κοπής 

 
 
4.4 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ-ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
 
Πεδίο χρήσης : εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν ικριώματα. 
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Χαρακτηριστικά: Αποτελείται από: 
Ολόσωμη εξάρτυση τουλάχιστων 4 σημείων η οποία είναι ένα σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια 
το στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίους σύνδεσης 
Αποσβεστήρες ενέργειας τα οποία είναι συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια σε περίπτωση πτώσης 
(συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους ) 
Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων (σταθεροί, ελεύθεροι ή επανατυλισσόμενοι). Τα συστήματα αυτά 
μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν . 
Σε περίπτωση οριζοντίων μετακινήσεων πρέπει να είναι δυνατή η κίνηση μέσω συρματόσχοινου 
αγκυρωμένου σε σταθερά και ασφαλή σημεία μέσω του οποίου διέρχεται ο αποσβεστήρας ή ο ανακόπτης 
 
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής , έτος κατασκευής, κωδικός προϊόντος, μέγεθος, Κωδικός διαπιστευμένου 
εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας. 
Πρότυπα: ΕΝ 361 για τις εξαρτήσεις, ΕΝ 355 για αποσβεστήρες και ΕΝ 362 για ανακόπτες . 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της 

προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος (γάντια, παπούτσια, νιτσεράδες, παντελόνια κλπ). Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα στα διαθέσιμα μεγέθη προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν πιο 

είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς.  

Κατά την παραλαβή των ειδών εάν διαπιστωθεί πάσης φύσεως ανακολουθία με τις ανωτέρω 

προδιαγραφές, τα είδη δεν θα παραληφθούν και η υπηρεσία θα ακολουθήσει τις από το νόμο προβλεπόμενες 

ενέργειες.  

 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε εκ των τεσσάρων (4) 
ομάδων ή για το σύνολο αυτών. Η οικονομική τους προσφορά θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το 
υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο παράρτημα.  
Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν μειοδότες ανά ομάδα ή ομάδες του προϋπολογισμού της μελέτης. Κριτήριο 
κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά ομάδα ειδών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%.  
Με την υποβολή κάθε προσφοράς οι υποψήφιοι ανάδοχοι: 
1. Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης (σε περίπτωση μη συμφωνίας 
με κάποιον/ους από τους όρους αυτούς, οφείλει να το αναφέρει στην υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να 
αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή).  

2. Θα υποβάλουν τα απαραίτητα αντίγραφα πιστοποιητικών συμμόρφωσης σε ισχύ για κάθε προσφερόμενο 
είδος από διαπιστευμένους/αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. Σημειώνεται ότι το προσκομιζόμενο ανά 
είδος πιστοποιητικό συμμόρφωσης, θα φέρει για κάθε προσφερόμενο είδος την εμπορική ονομασία και τον 
αντίστοιχο κωδικό είδους ενώ θα αναφέρεται στο αντίστοιχο προσκομιζόμενο δείγμα.  

3. Θα προσκομίσουν δείγμα του κάθε προσφερόμενου είδους. Το κάθε δείγμα θα φέρει την ένδειξη «ΟΜΑΔΑ 
…» με τον αντίστοιχο αριθμό της και την ονομασία του είδους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας μελέτης. Σημειώνεται ότι τα δείγματα των τελικών αναδόχων θα παραμείνουν στην Υπηρεσία ώστε 
να συγκρίνονται με τα είδη προς παράδοση, τα οποία θα είναι ίδια με τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα 
δείγματα. Τα δείγματα θα επιστρέφονται στον ανάδοχο αμέσως μετά την οριστική παράδοση του συνόλου 
των ειδών της κάθε ομάδας.  

4. Τα παραδοτέα από αυτούς είδη θα είναι ίδια με τα προσκομιζόμενα δείγματα.  

5. Για τα είδη που απαιτείται η προμήθεια διαφορετικών μεγεθών, θα αναλάβουν να προσέλθουν σε χώρο 
που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να προσκομίσουν προς δειγματισμό, το σύνολο των 
ζητούμενων μεγεθών ανά είδος, προκειμένου να ακολουθήσει η ορθή παραγγελία τους.  

6. Δέχονται να παραδώσουν τα είδη σε χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  
 
6.  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 

δείγματα των προσφερομένων ειδών.  

Δείγμα το συνόλου των προσφερόμενων ειδών τα οποία θα φέρουν ένδειξη με τον Α/Α και την ονομασία ανά 
είδος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης θα κατατεθούν πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών με Δελτίο Αποστολής στον πρωτόκολλο του Δήμου. Το 
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σχετικό Δελτίο Αποστολής, θα συνυποβληθεί στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού με την Τεχνική 
προσφορά του αναδόχου επί ποινή αποκλεισμού. Σημειώνεται ότι τα δείγματα των τελικών αναδόχων θα 
παραμείνουν στην Υπηρεσία ώστε να συγκρίνονται με τα προς παράδοση είδη και θα επιστρέφονται στον 
ανάδοχο αμέσως μετά την οριστική παράδοση του συνόλου των ειδών της κάθε ομάδα 
 
7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στη διακήρυξη σε 1% επί του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες 
μεγαλύτερη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Ο ανάδοχος στον οποίο γίνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει κατά την 
υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της κάθε της 
μελέτης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια 
ανά ομάδα ειδών, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση 
η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο 
θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της 
τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή στους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη 
στους όρους της σύμβασης.  
Σε περίπτωση μεταβολής του αναλογούντος Φ.Π.Α. το ποσό της πιθανής οικονομικής διαφοράς θα βαρύνει 
τον ανάδοχο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της είναι 
δώδεκα (12) μήνες.  
 
Τροποποίηση / Επέκταση Σύμβασης ήσσονος αξίας  
Δύναται να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή η επέκταση της συμβατικής αξίας κατά 10% σύμφωνα με το 

άρθρο 132 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 στο οποίο αναφέρεται ότι :  

« Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι 

συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το 

παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:  

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του ν 4412/2016, και  

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών 

και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.  

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε 

περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των 

διαδοχικών τροποποιήσεων.  

Η έγκριση της διάθεσης – δέσμευσης της πίστωσης θα καθοριστεί με απόφαση Δήμαρχου, σύμφωνα με το 

Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) ‘Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 10. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

δείγματα στα διαθέσιμα μεγέθη των προσφερομένων ειδών ατομικής προστασίας προκειμένου οι εργαζόμενοι 

να καθορίσουν πιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς. Ειδικά για τα είδη ένδυσης -

υπόδησης, λόγω του μεγάλου αριθμού δικαιούχων θα προσκομιστούν τρεις (3) σειρές δειγμάτων. 
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Η παράδοση του συνόλου των ειδών της παραγγελίας ανά ομάδα θα γίνεται εντός δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών (εξαιρουμένου του μηνός Αύγουστου) από την παραγγελία που θα δίνεται από 

την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων. Τα είδη θα παραδίδονται με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή 

στους χώρους που θα υποδεικνύονται κάθε φορά από τον Δήμο Λαμιέων. Τα παραδοτέα είδη πρέπει να είναι 

όμοια με τα προσκομισθέντα δείγματα. Σε περίπτωση που τα παραδοτέα είδη δεν κατατεθούν εντός του 

προβλεπόμενου διαστήματος παράδοσης ή είναι διαφορετικά από τα προσκομισθέντα δείγματα, ο ανάδοχος 

θα κηρύσσεται αυτομάτως έκπτωτος. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11 . ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ 
Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες παράδοσης και είναι 

ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες 

του Δήμου, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστούν να παραδοθούν και να τοποθετηθούν στο σύνολό τους οι 

εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες. Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας και τοποθέτησης του συνόλου 

των αναγραφόμενων στη σύμβαση ποσοτήτων, (οι οποίες είναι το σύνολο των εκτιμούμενων ως μέγιστων 

απαραίτητων ποσοτήτων για το Δήμο), εφόσον οι ανάγκες του Δήμου επιβάλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η 

λήψη όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει 

αποζημίωση γι αυτό από το Δήμο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η πληρωμή του/των προμηθευτή/τών θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της 

προμήθειας και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των 

απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΛΑΜΙΑ, 21.10.2019  ΛΑΜΙΑ,  21.10.2019 

Η Προϊσταμένη Τμ/τος 
Κίνησης-Συντήρησης Οχημάτων 

 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
Περιβάλλοντος-Πολιτικής Προστασίας 

   

   
Αγγελική Μακρυγιάννη  Κων/νος Στεφανής 

Μηχ/γος Μηχ/κος  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
Παροχές ένδυσης (Μέσα Ατομικής 
Προστασίας) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 131.774,06 € (με ΦΠΑ 24%) 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2019 Κ.Α.: 20.6061.0001, 30.6061.0001  
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. 

Κ.Α. 
Μον. 
Μετρ. 

20.6061.
0001 

30.6061.
0001 

Ποσό-
τητα 

Τιμή 
μονάδας 

(€) 

Μερική 
Δαπάνη (€) 

Συνολική 
Δαπάνη (€) 

   ΟΜΑΔΑ Α’              
1 1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Ζεύγη 507 259 766 2,30 1.761,80  
2 1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη 320 72 392 2,20 862,40  
3 1.3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη 1346 125 1471 1,50 2.206,50  
4 1.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC Ζεύγη 145 95 240 2,70 648,00  
5 1.5 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κουτί των 100 553 272 825 6,50 5.362,50  
6 1.6 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚ/ΓΟΥ Ζεύγη 16 6 22 30,00 660,00  
7 1.7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Ζεύγη 2 17 19 10,00 190,00  
8 1.8 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ Ζεύγη 97 0 97 4,40 426,80  
    ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α             12.118,00 
                   
    ΟΜΑΔΑ Β              
9 2.1 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 Τεμάχ. 11360 1680 13040 0,50 6.520,00  
10 2.2 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 Τεμάχ. 117 25 142 25,00 3.550,00  

11 2.3 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΑΒΕΚ2Ρ3 

Τεμάχ. 17 14 31 130,00 4.030,00 
 

12 2.4 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Τεμάχ. 3 11 14 18,00 252,00  
13 2.5 ΚΡΑΝΟΣ Τεμάχ. 84 97 181 15,00 2.715,00  
14 2.6 ΗΜΙΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ Τεμάχ. 39 0 39 15,00 585,00  
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Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. 

Κ.Α. 
Μον. 
Μετρ. 

20.6061.
0001 

30.6061.
0001 

Ποσό-
τητα 

Τιμή 
μονάδας 

(€) 

Μερική 
Δαπάνη (€) 

Συνολική 
Δαπάνη (€) 

15 2.7 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ Τεμάχ. 39 0 39 15,00 585,00  

16 2.8 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤ/ΛΙΑ 

Ζεύγη 169 78 247 8,50 2.099,50 
 

17 2.9 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ζεύγη 121 13 134 8,50 1.139,00  
18 2.10 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ GOGGLES Ζεύγη 48 35 83 10,00 830,00  
 19 2.11 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ Ζεύγη 25 35 60 15,00 900,00  

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β             23.205,50 
                   
    ΟΜΑΔΑ Γ              

20 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ. 230 111 341 6,00 2.046,00  
21 3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL Τεμάχ. 220 102 322 5,00 1.610,00  
22 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 251 76 327 20,00 6.540,00  
23 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 257 94 351 5,00 1.755,00  
24 3.5 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 71 49 120 30,00 3.600,00  
25 3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΕΤ Τεμάχ. 188 51 239 50,00 11.950,00  
26 3.7 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Τεμάχ. 205 52 257 50,00 12.850,00  
27 3.8 ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ Τεμάχ. 48 198 246 7,00 1.722,00  
28 3.9 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Τεμάχ. 19 15 34 12,00 408,00  
29 3.10 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ Τεμάχ. 9 0 9 15,00 135,00  
30 3.11 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ Τεμάχ. 34 11 45 30,00 1.350,00  
31 3.12 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ Τεμάχ. 9 10 19 9,50 180,50  
32 3.13 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 Ζεύγη 124 65 189 45,00 8.505,00  
33 3.14 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P Ζεύγη 23 13 36 35,00 1.260,00  
34 3.15 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ Ζεύγη 16 2 18 65,00 1.170,00  
35 3.16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5 Ζεύγη 188 46 234 15,00 3.510,00  
36 3.17 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ Ζεύγη 39 21 60 35,00 2.100,00  
37 3.18 ΓΑΛΟΤΣΕΣ  Ζεύγη 34 21 55 13,00 715,00   
38 3.19 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΣΑΜΠΟ  Ζεύγη 4 0 4 30,00 120,00   
    ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ             61.526,50 
                   
    ΟΜΑΔΑ Δ              

39 4.1 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ/ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ Τεμάχ. 12523 1673 14196 0,15 2.129,40  
40 4.2 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ Ζεύγη 43 46 89 10,00 890,00  
41 4.3 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τεμάχ. 16 6 22 250,00 5.500,00  
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Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. 

Κ.Α. 
Μον. 
Μετρ. 

20.6061.
0001 

30.6061.
0001 

Ποσό-
τητα 

Τιμή 
μονάδας 

(€) 

Μερική 
Δαπάνη (€) 

Συνολική 
Δαπάνη (€) 

42 4.4 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ-
ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

Τεμάχ. 5 1 6 150,00 900,00 
 

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ             9.419,40 

 
 

 
          

      ΣΥΝΟΛΟ(ΟΜΑΔΕΣ Α+Β+Γ+Δ) 106.269,40 

      ΦΠΑ 24% 25.504,66 

      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 131.774,06 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΛΑΜΙΑ, 21.10.2019  ΛΑΜΙΑ,  21.10.2019 

Η Αναπ/ρια Προϊσταμένη Τμ/τος 
Κίνησης-Συντήρησης Οχημάτων 

 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
Περιβάλλοντος-Πολιτικής Προστασίας 

 
 

  

Αγγελική Μακρυγιάννη  Κων/νος Στεφανής 
Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ/Α’  ΗλεκτρολόγοςΜηχανικός ΤΕ/Α’ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
Παροχές ένδυσης (Μέσα Ατομικής 
Προστασίας) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 131.774,06 € (με ΦΠΑ 24%) 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2019 Κ.Α.: 20.6061.0001, 30.6061.0001  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Κατανομή μέσων ατομικής προστασίας ανά ειδικότητα για το έτος 2019-2020 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΟΜΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ 
- Κ.Α. 20.6061) 
 

Α/Α Α.Τ. 
ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. 

(Κ.Α. 20.6061) 
Μον.Μετρ. 
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Ποσό-
τητα 

16 4 1 17 12 1 42 2 6 1 7 1 26 8 6 5 4 
  Α' ΟΜΑΔΑ                                       
1 1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Ζεύγη 16   12 17   6 84 4   12 42             193 
2 1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη   4     12   84   6 2     52 16       176 

3 1.3 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

Ζεύγη   48 12   36   504 24   1 28   26         679 

4 1.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC Ζεύγη   8       1 42 12   1 7             71 

5 1.5 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

Κουτίτων 
100τεμ 

  24       6 168           52 16   10   276 

6 1.6 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 
ΗΛΕΚ/ΓΟΥ 

Ζεύγη 16                                 16 

7 1.7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Ζεύγη     2                             2 
8 1.8 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ Ζεύγη                     21             21 
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Α/Α Α.Τ. 
ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. 

(Κ.Α. 20.6061) 
Μον.Μετρ. 
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Ποσό-
τητα 

16 4 1 17 12 1 42 2 6 1 7 1 26 8 6 5 4 
                      
  Β' ΟΜΑΔΑ                                       
9 2.1 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (FFP1) Τεμάχ.   80   1700     4200           260 160       6.400 

10 2.2 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
Α1Ρ3 

Τεμάχ.             42     1 7             50 

11 2.3 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΒΕΚ2Ρ3 

Τεμάχ.     1         2   1 5             9 

12 2.4 
ΜΑΣΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

Τεμάχ.     1                             1 

13 2.5 ΚΡΑΝΟΣ Τεμάχ. 16   1   12   25 2     7 1           64 

14 2.6 
ΗΜΙΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 

Τεμάχ.                     7             7 

15 2.7 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ Τεμάχ.                     7             7 

16 2.8 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤ/ΛΙΑ 

Ζεύγη       17     42     1 7             67 

17 2.9 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ζεύγη   4   17   1 42     1 7             72 

18 2.10 
ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
GOGGLES 

Ζεύγη   4 1         2     7             14 

19 2.11 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ Ζεύγη                                   15 
                                          
  Γ' ΟΜΑΔΑ                                       

20 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ. 16 4 1 17 12 1 42 2 6 1 7 1     6     116 
21 3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL Τεμάχ. 16 4       1 42     1 7 1 26   6     104 
22 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 16 4 1 17 12 1 42 2 6 1 7   26         135 
23 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 16 4 1 17 12 1 42 2 6 1 7   26   6     141 
24 3.5 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ.     1 17 12 1   2 6   7              46 
25 3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΕΤ Τεμάχ.   4         42     1 7   26   6     86 
26 3.7 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Τεμάχ. 16     17 12   42   6 1 7             101 
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Α/Α Α.Τ. 
ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. 

(Κ.Α. 20.6061) 
Μον.Μετρ. 
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Ποσό-
τητα 

16 4 1 17 12 1 42 2 6 1 7 1 26 8 6 5 4 

27 3.8 
ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΧΗΜΙΚΑ 

Τεμάχ.               48                   48 

28 3.9 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Τεμάχ. 16   1                             17 
29 3.10 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ Τεμάχ.                   1           5   6 
30 3.11 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ Τεμάχ.                         26 8       34 
31 3.12 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ Τεμάχ.                             5   4 9 
32 3.13 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 Ζεύγη   4 1   12 1 42 2 6 1 7 1           77 
33 3.14 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P Ζεύγη       17                     6     23 

34 3.15 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚ/ΓΩΝ 

Ζεύγη 16                                 16 

35 3.16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5 Ζεύγη   4   17 12   42 2   1 7 1           86 

36 3.17 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 

Ζεύγη                         26 8   5   39 

37 3.18 ΓΑΛΟΤΣΕΣ O4 Ζεύγη                         26 8       34 
38 3.19 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΣΑΜΠΟ  Ζεύγη                                 4 4 
                                          
  ΟΜΑΔΑ Δ'                                       

39 4.1 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ Ζεύγη 192   120   1440 120 10080 480                   12.432 
40 4.2 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ Ζεύγη   4                 7             11 
41 4.3 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Σετ 16                                 16 

42 4.4 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ-
ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ-ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

Τεμάχ. 3                   1             4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΑΧ - Κ.Α.30.6061) 

Α/Α Α.Τ. 
ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. 
(Κ.Α.30.6061) 

Μον.Μετρ. 
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Ποσό-
τητα 

2 3 14 
  ΟΜΑΔΑ Α'        
1 1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Ζεύγη 24 36  60 
2 1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη 12  14 26 
3 1.3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη  36  36 
           
  ΟΜΑΔΑ Β'        
4 2.1 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1   200   200 
5 2.2 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 Τεμάχ.  3  3 

6 2.3 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΑΒΕΚ2Ρ3 

Τεμάχ. 2   2 

7 2.4 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Τεμάχ.    0 
8 2.5 ΚΡΑΝΟΣ Τεμάχ. 2 3 14 19 

9 2.8 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤ/ΛΙΑ 

Ζεύγη 
2 3 14 

19 

10 2.11 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ Ζεύγη    25 
           
  ΟΜΑΔΑ Γ'        

11 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ. 2 3 14 19 
12 3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL Τεμάχ. 2 3 14 19 
13 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 2 3  5 
14 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 2 3  5 
15 3.5 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 2 3  5 
16 3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΕΤ Τεμάχ. 2 3  5 
17 3.7 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Τεμάχ. 2 3  5 
18 3.13 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 Ζεύγη 2 3 14 19 
19 3.16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5 Ζεύγη  3  3 
           
  ΟΜΑΔΑ Δ'        

20 4.1 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ Τεμάχ. 240 360  600 
21 4.2 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ Ζεύγη 2 3  5 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΕΡΓΟ (Γ’ ΚΥΚΛΟΣ) 
 

Α/Α Α.Τ. 
ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. 
Κ.Α. 60.6061.0001) 

Μον. 
Μετρ. 

Κ.Α. 20.6061.0001 Κ.Α. 30.6061.0001 Ποσό-
τητα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  ΟΜΑΔΑ Α                

1 1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Ζεύγη 19  24 15 82 13 6 60  10 2   513 
2 1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη 64 10  3 1    2 1   20 190 

3 1.3 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

Ζεύγη 264  14 3 81 13 5 6 8 1    756 

4 1.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC Ζεύγη 6  2  20 3 5 2 2  9   169 

5 1.5 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

Κουτί 
των 100 

3 2 8    9  4  18  45 549 

6 1.6 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 
ΗΛΕΚ/ΓΟΥ 

Ζεύγη          4    6 

7 1.7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Ζεύγη      3  2      17 
8 1.8 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ Ζεύγη     40         76 
  ΟΜΑΔΑ Β                

9 2.1 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 Τεμάχ 
166
0 

30 40 30  20   20    200 6440 

10 2.2 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
Α1Ρ3 

Τεμάχ.   2  20  4    9   89 

11 2.3 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΒΕΚ2Ρ3 

Τεμάχ. 2     4  2      20 

12 2.4 
ΜΑΣΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

Τεμάχ. 2     3  2      13 

13 2.5 ΚΡΑΝΟΣ Τεμάχ. 3   3 1 3  15  4 9  8 98 

14 2.6 
ΗΜΙΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 

Τεμάχ.     20         32 

15 2.7 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ Τεμάχ.     20         32 

16 2.8 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤ/ΛΙΑ 

Ζεύγη 32  4  21  1 14  1 1 2 8 161 

17 2.9 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ζεύγη  1  2     2     62 

18 2.10 
ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
GOGGLES 

Ζεύγη 2    20 3 3 2 2  9   69 

19 2.11 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ Ζεύγη 1    1 2       8 20 
  ΟΜΑΔΑ Γ                
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Α/Α Α.Τ. 
ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. 
Κ.Α. 60.6061.0001) 

Μον. 
Μετρ. 

Κ.Α. 20.6061.0001 Κ.Α. 30.6061.0001 Ποσό-
τητα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

20 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ. 37 1  6 23 5 2 16 2 6 1 4 12 206 
21 3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL Τεμάχ. 37  4 6 22 3 4 16 2 6 9 2 4 199 
22 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 37 1 4 6 22 5 4 16 2 6 1 2  187 
23 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 37 1 4 6 22 5 4 16 2 6 1 4 4 205 
24 3.5 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 3   1 20 4 4 2   9   69 
25 3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΕΤ Τεμάχ. 32 1 4  20  1 13 2 4  2 4 148 
26 3.7 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Τεμάχ. 32  2 5 20 1 1 13  4    151 

27 3.8 
ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΧΗΜΙΚΑ 

Τεμάχ.           54   198 

28 3.9 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Τεμάχ. 2     3  2  4    17 
29 3.10 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ Τεμάχ.   2           3 
30 3.11 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ Τεμάχ.              11 
31 3.12 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ Τεμάχ.             10 10 
32 3.13 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 Ζεύγη             8 93 
33 3.14 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P Ζεύγη              13 

34 3.15 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚ/ΓΩΝ 

Ζεύγη              2 

35 3.16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5 Ζεύγη 32 1  3 20  1 13 2     145 

36 3.17 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ O1 

Ζεύγη             10 21 

  ΟΜΑΔΑ Δ                

37 4.1 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ Τεμάχ. 60   30  75 15 225  4    1164 
38 4.2 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ Ζεύγη     20   13 2  9   73 
39 4.3 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τεμάχ.          4    6 

40 4.4 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ-
ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ-ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

Τεμάχ.          1    2 

 
 
 
Ακολουθεί η κατανομή των ΜΑΠ ανά ειδικότητα εργαζομένων στις δράσεις του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα. 
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3.1 Καθαρισμός οδών πλατειών Λαϊκών Αγορών και Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λαμιέων 
 

Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 
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Ποσό-
τητα 

Αρ. Δικαιούχων 
2 1 2 32 

    ΟΜΑΔΑ Α'         
1 1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Ζεύγη 12 3 4  19 

2 1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη    64 64 

3 1.3 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

Ζεύγη 72   192 264 

4 1.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC Ζεύγη  6   6 

5 1.5 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Κουτί των 

100 
 3   3 

              

    ΟΜΑΔΑ Β'         

6 2.1 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 Τεμάχ.  20 40 1.600 1.660 

7 2.3 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΑΒΕΚ2Ρ3 

Τεμάχ. 2    2 

8 2.4 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Τεμάχ. 2    2 

9 2.5 ΚΡΑΝΟΣ Τεμάχ. 2 1   3 

10 2.7 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ Τεμάχ.       

11 2.8 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤ/ΛΙΑ 

Ζεύγη 
   32 

32 

12 2.10 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ GOGGLES Ζεύγη 2    2 

13 2.11 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ Ζεύγη     1 

              

    ΟΜΑΔΑ Γ΄         

14 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ. 2 1 2 32 37 

15 3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL Τεμάχ. 2 1 2 32 37 

16 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 2 1 2 32 37 

17 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 2 1 2 32 37 

18 3.5 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 2 1   3 

19 3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΕΤ Τεμάχ.    32 32 

20 3.7 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Τεμάχ.    32 32 

21 3.9 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Τεμάχ. 2    2 

22 3.16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5 Ζεύγη    32 32 

              

    ΟΜΑΔΑ Δ΄         

23 4.1 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ Ζεύγη. 60    60 

 
 
 
3.2 Υποστήριξη λειτουργίας Δημοτικού Κυνοκομείου 
 

Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 
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1 
    ΟΜΑΔΑ Α'       
1 1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη 10 10 

2 1.5 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Κουτί των 

100 
2 2 

            
    ΟΜΑΔΑ Β'       
3 2.1 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 Τεμάχ. 30 30 
4 2.9 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ζεύγη 1 1 
            
    ΟΜΑΔΑ Γ'       
5 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ. 1 1 
6 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 1 1 
7 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 1 1 
8 3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΕΤ Τεμάχ. 1 1 
9 3.16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5 Ζεύγη 1 1 

 
 

3.3 Υποστήριξη λειτουργίας Γραφείου  Δημοτικού Κοιμητηρίου 

 

Α/Α Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. Ε
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Ποσό-
τητα 

Αρ.Δικαιουχ.  
2 2 

    ΟΜΑΔΑ Α'         
1 1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Ζεύγη 12 12 24 
2 1.3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη 2 12 14 
3 1.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC Ζεύγη 2   2 

4 1.5 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Κουτί των 

100 
4 4 8 

              
    ΟΜΑΔΑ Β'         
5 2.1 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 Τεμάχ. 20 20 40 
6 2.2 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 Τεμάχ. 2   2 
7 2.8 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤ/ΛΙΑ Ζεύγη 2 2 4 
              
    ΟΜΑΔΑ Γ'         
8 3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL Τεμάχ. 2 2 4 
9 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 2 2 4 
10 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 2 2 4 
11 3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΕΤ Τεμάχ. 2 2 4 
12 3.7 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Τεμάχ. 2   2 
13 3.10 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ Τεμάχ. 2   2 

 

 

 

3.4. Εργασίες πολιτικής προστασίας 
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Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. Ε
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Αρ.Δικαιούχων 
2 3 1 

    ΟΜΑΔΑ Α’         
1 1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Ζεύγη 6 9  15 
2 1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη   3 3 
3 1.3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη   3 3 
             
    ΟΜΑΔΑ Β'        
4 2.1 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1    30  30 
5 2.5 ΚΡΑΝΟΣ Τεμάχ. 2  1 3 
6 2.9 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ζεύγη 2   2 

   ΟΜΑΔΑ Γ'         
7 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ. 2 3 1 6 
8 3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL Τεμάχ. 2 3 1 6 
9 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 2 3 1 6 
10 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 2 3 1 6 
11 3.5 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ.   1 1 
12 3.7 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Τεμάχ. 2 3  5 
13 3.16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5 Ζεύγη 2  1 3 

        

    ΟΜΑΔΑ Δ΄        

14 4.1 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ Ζεύγη.   30 30 

 

 

 

3.5. Συντήρηση αστικού-περιαστικού πρασίνου 

Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 
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Αρ. Δικαιούχων 
20 1 1  

    ΟΜΑΔΑ Α'         
1 1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Ζεύγη 80 2   82 

2 1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη   1  1 

3 1.3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη 80  1  81 

4 1.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC Ζεύγη 20    20 

 5 1.8 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ Ζεύγη  40    40 
         

    ΟΜΑΔΑ Β’         
5 2.2 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 Τεμάχ. 20    20 

6 2.5 ΚΡΑΝΟΣ Τεμάχ.    1 
1 

7 2.6 
ΗΜΙΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 

Τεμάχ. 20    
20 

8 2.7 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ Τεμάχ. 20    20 

9 2.8 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤ/ΛΙΑ 

Ζεύγη 20 1   
21 

10 2.10 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ GOGGLES Ζεύγη 20    20 
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Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 
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Αρ. Δικαιούχων 
20 1 1  

11 2.11 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ Ζεύγη    1 1 

              

    ΟΜΑΔΑ Γ'         
12 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ. 20 1 1 1 23 

13 3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL Τεμάχ. 20 1 1  22 

14 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 20 1 1  22 

15 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 20 1 1  22 

16 3.5 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 20    20 

17 3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΕΤ Τεμάχ. 20    20 

18 3.7 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Τεμάχ. 20    20 

19 3.16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5 Ζεύγη 20    20 

              

    ΟΜΑΔΑ Δ'         
20 4.2 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ Ζεύγη 20    20 

 

 

3.6 Κατασκευή και συντήρηση στύλων και πινακίδων οδοσήμανσης του Δήμου 

 

Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 
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Αρ. Δικαιούχων   
3 1 1 

    ΟΜΑΔΑ Α'           
1 1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Ζεύγη 9 3 1 13 

2 1.3 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

Ζεύγη 9 4   13 

3 1.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC Ζεύγη 3     3 
4 1.7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Ζεύγη 3     3 
                
    ΟΜΑΔΑ Β'           
5 2.1 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1       20 20 

6 2.3 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΑΒΕΚ2Ρ3 

Τεμάχ. 3 1   4 

7 2.4 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Τεμάχ. 3     3 
8 2.5 ΚΡΑΝΟΣ Τεμάχ. 3     3 
9 2.10 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ GOGGLES Ζεύγη 3     3 
10 2.11 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ Ζεύγη       2 
                
    ΟΜΑΔΑ Γ'           

11 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ. 3 1 1 5 
12 3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL Τεμάχ. 3     3 
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Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 
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Αρ. Δικαιούχων   
3 1 1 

13 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 3 1 1 5 
14 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 3 1 1 5 
15 3.5 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 3   1 4 
16 3.7 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Τεμάχ.   1   1 
17 3.9 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Τεμάχ. 3     3 
                
    ΟΜΑΔΑ Δ΄           

18 4.1 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ Ζεύγη. 45 30  75 
 

 

 

3.7. Κατασκευή και συντήρηση οριζόντιας σήμανσης οδών του Δήμου 

Α/Α Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 
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Αρ.Δικαιούχων 
1 3 1 

    ΟΜΑΔΑ Α'       

1 1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Ζεύγη 6   6 

2 1.3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη 1 3 1 5 

3 1.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC Ζεύγη 1 3 1 5 

4 1.5 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κουτίτων 100  9  9 

            

    ΟΜΑΔΑ Β'        

5 2.2 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 Τεμάχ. 1 3  4 

6 2.8 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤ/ΛΙΑ 

Ζεύγη 
1   

1 

7 2.10 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ GOGGLES Ζεύγη  3  3 

8 2.11 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ Ζεύγη     

           

   ΟΜΑΔΑ Γ'       

9 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ. 1  1 2 

10 3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL Τεμάχ. 1 3  4 

11 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 1 3  4 

12 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 1 3  4 

13 3.5 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ.  3 1 4 

14 3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΕΤ Τεμάχ. 1   1 

15 3.7 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Τεμάχ. 1   1 

16 3.16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5 Ζεύγη 1   1 
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Α/Α Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 

Τ
Ε

Χ
Ν

ΙΤ
Ε

Σ
  

Ο
Δ

Ο
Π

Ο
ΙΙ

Α
-Ο

ΙΚ
/
Κ

Α
 

Ε
Λ

Α
ΙΟ

Χ
Ρ

Ω
Μ

Α
Τ

ΙΣ
Τ

Ε
Σ

 

Ο
Δ

Η
ΓΟ

Ι 

Ποσό-
τητα 

Αρ.Δικαιούχων 
1 3 1 

           

   ΟΜΑΔΑ Δ΄       

17 4.1 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ Ζεύγη. 15   15 

 

 

3.8. Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και  Κοινοχρήστων Χώρων 

Α/Α Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 

Σ
ΙΔ

Η
Ρ

Ο
Υ

Ρ
ΓΟ

Ι 

Τ
Ε

Χ
Ν

ΙΤ
Ε

Σ
  

Ο
Δ

Ο
Π

Ο
ΙΙ

Α
-Ο

ΙΚ
/
Κ

Α
 

Ο
Δ

Η
ΓΟ

Ι 

Ποσό-
τητα 

Αρ.Δικαιούχων 
2 13 1 

    ΟΜΑΔΑ Α'           

1 1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Ζεύγη 6 52 2 60 

2 1.3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη 6   6 

3 1.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC Ζεύγη 2   2 

4 1.7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Ζεύγη 2   2 
          

   ΟΜΑΔΑ Β'      

5 2.3 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΑΒΕΚ2Ρ3 

Τεμάχ. 2   2 

6 2.4 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Τεμάχ. 2   2 

7 2.5 ΚΡΑΝΟΣ Τεμάχ. 2 13  15 

8 2.8 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤ/ΛΙΑ 

Ζεύγη  13 1 14 

9 2.10 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ GOGGLES Ζεύγη 2   2 

                

   ΟΜΑΔΑ Γ'           

10 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ. 2 13 1 16 

11 3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL Τεμάχ. 2 13 1 16 

12 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 2 13 1 16 

13 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 2 13 1 16 

14 3.5 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 2     2 

15 3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΕΤ Τεμάχ.   13   13 

16 3.7 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Τεμάχ.   13   13 

17 3.9 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Τεμάχ. 2     2 

18 3.16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5 Ζεύγη   13    13 
               
   ΟΜΑΔΑ Δ'           

19 4.1 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ Ζεύγη. 30 195  225 
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Α/Α Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 

Σ
ΙΔ

Η
Ρ

Ο
Υ

Ρ
ΓΟ

Ι 

Τ
Ε

Χ
Ν

ΙΤ
Ε

Σ
  

Ο
Δ

Ο
Π

Ο
ΙΙ

Α
-Ο

ΙΚ
/
Κ

Α
 

Ο
Δ

Η
ΓΟ

Ι 

Ποσό-
τητα 

Αρ.Δικαιούχων 
2 13 1 

20 4.2 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ Ζεύγη   13   13 

 

 

3.9 Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης-κλιματσιμού σε κτίρια του Δήμου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Συντήρηση και επισκευή  φωτισμού Οδών και Κοινοχρήστων Χώρων στο Δήμο Λαμιέων 

Α/Α Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 

Υ
Δ

Ρ
Α

Υ
Λ

ΙΚ
Ο

Ι 

Ποσό-
τητα 

2 
    ΟΜΑΔΑ Α       
1 1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη 2 2 

2 1.3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη 8 8 

3 1.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC Ζεύγη 2 2 

4 1.5 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Κουτί των 
100 

4 4 

            

    ΟΜΑΔΑ Β       

5 2.1 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 Τεμάχ. 20 20 

6 2.9 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ζεύγη 2 2 

7 2.10 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ GOGGLES Ζεύγη 2 2 
           

   ΟΜΑΔΑ Γ       
8 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ. 2 2 

9 3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL Τεμάχ. 2 2 

10 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 2 2 

11 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 2 2 

12 3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΕΤ Τεμάχ. 2 2 

13 3.16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5 Ζεύγη 2 2 

            

    ΟΜΑΔΑ Δ       
14 4.2 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ Ζεύγη 2 2 
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Α/Α Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 

Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

Ο
Λ

Ο
ΓΟ

Ι 

Ο
Δ

Η
ΓΟ

Ι 

Χ
Ε

ΙΡ
ΙΣ

Τ
Ε

Σ
 

Ποσό-
τητα 

Αρ. Δικαιούχων 
4 1 1 

    0ΜΑΔΑ Α'        
1 1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Ζεύγη 8 2  10 

2 1.2 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

Κουτί των 
100 

  1 1 

3 1.3 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη   1 1 

4 1.6 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚ/ΓΟΥ Ζεύγη 4   4 
            
   ΟΜΑΔΑ Β'        

5 2.5 ΚΡΑΝΟΣ Τεμάχ. 4   4 

6 2.8 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤ/ΛΙΑ 

Ζεύγη  1  1 

             

   ΟΜΑΔΑ Γ        

7 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ. 4 1 1 6 

8 3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL Τεμάχ. 4 1 1 6 

9 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 4 1 1 6 

10 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 4 1 1 6 

11 3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΕΤ Τεμάχ. 4   4 

12 3.7 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Τεμάχ. 4   4 

13 3.9 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Τεμάχ. 4   4 
            
   ΟΜΑΔΑ Δ        

14 4.1 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ Τεμάχ. 4   4 

15 4.3 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τεμάχ. 4   4 

16 4.4 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ-
ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ-ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

Τεμάχ. 1   1 

 

 

3.11. Δράσεις για συντήρηση χρωματισμών  

Α/Α Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 

Ε
Λ

Α
ΙΟ

Χ
/
Σ

Τ
Ε

Σ
 

Ο
Δ

Η
ΓΟ

Ι 

Ποσό-
τητα 

Αρ. 
Δικαιούχων    

9 1 
    ΟΜΑΔΑ Α         

1 1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Ζεύγη   2 2 

2 1.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC Ζεύγη 9   9 

3 1.5 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Κουτί των 

100 
18   18 

             
   ΟΜΑΔΑ Β         

4 2.2 ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 Τεμάχ. 9   9 

5 2.5 ΚΡΑΝΟΣ Τεμάχ. 9   9 
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Α/Α Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 

Ε
Λ

Α
ΙΟ

Χ
/
Σ

Τ
Ε

Σ
 

Ο
Δ

Η
ΓΟ

Ι 

Ποσό-
τητα 

Αρ. 
Δικαιούχων    

9 1 

6 2.8 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤ/ΛΙΑ 

Ζεύγη 
  1 

1 

7 2.10 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ GOGGLES Ζεύγη 9   9 
             

   ΟΜΑΔΑ Γ         
8 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ.   1 1 

9 3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL Τεμάχ. 9   9 

10 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ.   1 1 

11 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ.   1 1 

12 3.5 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 9   9 

13 3.8 ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΧΗΜΙΚΑ Τεμάχ. 54   54 
             
   ΟΜΑΔΑ Δ         

15 4.2 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ Ζεύγη 9   9 

 
 
 
 
3.12. Δράσεις υποστήριξης και ασφάλειας της λειτουργίας των παιδικών χαρών της πόλης 
Λαμίας 
 

Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 

Φ
Υ

Λ
Α

Κ
Ε

Σ
 

Ο
Δ

Η
ΓΟ

Ι 
Ποσό-
τητα 

Αρ. Δικαιουχ. 

2 2 
    ΟΜΑΔΑ Β         
1 2.8 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤ/ΛΙΑ Ζεύγη   2 2 
             

   ΟΜΑΔΑ Γ         
2 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ. 2 2 4 

3 3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL Τεμάχ. 2   2 

4 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ.   2 2 

5 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 2 2 4 

6 3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΕΤ Τεμάχ. 2   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.13. Λοιπές δράσεις Κοινωφελούς Εργασίας 
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Α/Α Α.Τ ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 

Φ
Υ

Λ
Α

Κ
Ε

Σ
 

Κ
Α

Θ
Α

Ρ
ΙΣ

Τ
Ρ

ΙΕ
Σ

 

Ε
Π

ΙΒ
Λ

Ε
Π

Ο
Ν

Τ
Ε

Σ
 

Β
Ρ

Ε
Φ

/
Μ

Ο
Ι 

Ποσό-
τητα 

Αρ. Δικαιούχων   
4 10 8 5 

    ΟΜΑΔΑ Α             
1 1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη   20     20 

2 1.5 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κουτί των 100   30   15 45 
                 
   ΟΜΑΔΑ Β             
3 2.1 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1     50   150 200 

4 2.5 ΚΡΑΝΟΣ Τεμάχ.     8   8 

5 2.8 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤ/ΛΙΑ 

Ζεύγη 
  

  8   8 

6 2.11 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ Ζεύγη     8   8 
                 

   ΟΜΑΔΑ Γ             
7 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ. 4   8   12 

8 3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL Τεμάχ. 4       4 

9 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 4       4 

10 3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΕΤ Τεμάχ. 4       4 

11 3.12 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ Τεμάχ.   10     10 

12 3.13 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 Ζεύγη     8     

13 3.17 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ Ζεύγη   10     10 

14 3.18 ΓΑΛΟΤΣΕΣ O4 Ζεύγη   10       10 
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3.14. Πρόβλεψη Δ’ Κύκλου Κοινωφελούς Εργασίας (*) 
 

Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 

Κ.Α.20.6061.0001 
 

Κ.Α. 30.6061.0001 

Ποσό-
τητα 

Ε
Π

ΙΒ
Λ

Ε
Π
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Ν

Τ
Ε
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ΙΚ
 

Ε
Λ

Α
ΙΟ

Χ
Ρ

Ω
Μ

Α
Τ

ΙΣ
Τ

Ε
Σ

 

Ο
Δ

Η
ΓΟ

Ι 

 Κ
Α

Θ
Α

Ρ
ΙΣ

Τ
Ρ

ΙΕ
Σ

 
Λ

Ο
ΙΠ
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Π
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Ρ

. 

 Φ
Υ
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Κ
Ε

Σ
 

Τ
Ε

Χ
Ν

ΙΤ
Ε

Σ
 

Ο
Χ

Η
Μ

Α
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Ω
Ν

 

Ε
Ρ

ΓΑ
Τ

Ε
Σ

 
Κ

Α
Θ

Α
Ρ

ΙΟ
Τ

Η
Τ

Α
Σ

 

Ε
Ρ

ΓΑ
Τ

Ε
Σ

 
Ν

Ε
Κ

Ρ
Ο

Τ
Α

Φ
Ε

ΙΟ
Υ

 

Ε
Ρ

ΓΑ
Τ

Ε
Σ

 Χ
Ε

ΙΡ
. 

Ε
Ρ

ΓΑ
Σ

. 

Κ
Η

Π
Ο

Υ
Ρ

Ο
Ι 

ΓΕ
Ω

Π
Ο

Ν
Ο

Ι-
Δ

Α
Σ

Ο
Π

Ο
Ν

Ο
Ι 

6 2 1 6 16 9 10 11 3 1 32 1 4 12 1 
  Α' ΟΜΑΔΑ                                   
1 1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Ζεύγη   2   48 48   10     6 64 8   96   282 

2 1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη     1         22     64 2       89 

3 1.3 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

Ζεύγη     8 48             256 1   48   361 

4 1.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC Ζεύγη     2     72       1 32 1   12   120 

5 1.5 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

Κουτί των 
100τεμ 

    8     144   44   8 256         460 

6 1.6 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ 
ΗΛΕΚ/ΓΟΥ 

Ζεύγη   2                           2 

7 1.7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Ζεύγη       12                       12 

8 1.8 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ Ζεύγη                           36   36 
                                      
  Β' ΟΜΑΔΑ                                   

9 2.1 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 (FFP1) Τεμάχ.     20       1000 220     3200         4440 

10 2.2 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ Α1Ρ3 

Τεμάχ.           9         32 1   12   54 

11 2.3 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΒΕΚ2Ρ3 

Τεμάχ.       6               1   5   12 

12 2.4 
ΜΑΣΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

Τεμάχ.       6                       6 

13 2.5 ΚΡΑΝΟΣ Τεμάχ. 6 2   6 16 9               12 1 52 

14 2.6 
ΗΜΙΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 

Τεμάχ.                           12   12 
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Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 

Κ.Α.20.6061.0001 
 

Κ.Α. 30.6061.0001 

Ποσό-
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6 2 1 6 16 9 10 11 3 1 32 1 4 12 1 
15 2.7 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ Τεμάχ.                           12   12 

16 2.8 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤ/ΛΙΑ 

Ζεύγη 6       16   10       32 1   12   77 

17 2.9 
ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

Ζεύγη     1       10     1 32 1   12   57 

18 2.10 
ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
GOGGLES 

Ζεύγη     1 6   9               12   28 

19 2.11 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ Ζεύγη 8                             8 
                                      
  Γ' ΟΜΑΔΑ                                   

20 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ. 6 2 1 6 16   10   3 1 32 1   12 1 91 

21 3.2 
ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ 
BASEBALL 

Τεμάχ. 6 2 1   16 9     3 1 32 1   12 1 84 

22 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ.   2 1 6 16   10     1 32 1   12   81 

23 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ.   2 1 6 16 9 10   3 1 32 1   12   93 

24 3.5 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ.       6   9 10     1           26 

25 3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΕΤ Τεμάχ.     1   16       3   32 1   12   65 

26 3.7 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Τεμάχ.   2     16   10       32 1   12   73 

27 4.6 
ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΧΗΜΙΚΑ 

Τεμάχ.           144   
    

  
  

        144 

28 3.9 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Τεμάχ.       6                       6 

29 3.10 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ Τεμάχ.                       1       1 

30 3.11 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ Τεμάχ.               11               11 

31 3.12 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ Τεμάχ.                                 

32 3.13 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 Ζεύγη 6   1 6 16 9       1 32 1   12 1 85 
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Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. Μον.Μετρ. 

Κ.Α.20.6061.0001 
 

Κ.Α. 30.6061.0001 

Ποσό-
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6 2 1 6 16 9 10 11 3 1 32 1 4 12 1 
33 3.14 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P Ζεύγη             10   3             13 

34 3.15 
ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚ/ΓΩΝ 

Ζεύγη   2                           2 

35 3.16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5 Ζεύγη     1   16   10       32 1   12 1 73 

36 3.17 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 

Ζεύγη               11               11 

37 4.5 ΓΑΛΟΤΣΕΣ O4 Ζεύγη               11               11 
                                      
  ΟΜΑΔΑ Δ'                                   

38 4.1 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ Ζεύγη   2   240 512         1           755 

39 4.2 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ Ζεύγη     1   16                 12   29 

40 4.3 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Σετ   2                           2 

41 4.4 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ-
ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ-
ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

Τεμάχ.                           1   1 

 
(*) Οι ποσότητες που αφορούν την πρόβλεψη του Δ’ κύκλου κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ θα παραδοθούν εφόσον υλοποιηθεί τελικά το πρόγραμμα και για τις ειδικότητες 
που τελικά συμπεριληφθούν σε αυτό. 

 
ΛΑΜΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
Μηχανολόγος Μηχανικός
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 
Παροχές ένδυσης (Μέσα 
Ατομικής Προστασίας) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 131.774,06€ (με ΦΠΑ 24%) 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2019 
(ανασύνταξη) 

Κ.Α.: 20.6061.0001, 30.6061.0001  

 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων   
……………………………………………………………………………………..……………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………….…………………………………………………………………………………… 
µε έδρα τ…………………..………………οδός …………………………………………..………………… αριθµ. ….…....…..  
Τ.Κ.: …………………… Τηλ.: ………………………………………………. Fax: …………………………………………………  
 
     Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα 
και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, 
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 
αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας: 
 

Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. 
Κ.Α. 

Μον.Μετρ. 
Ποσό-
τητα 

Τιμή 
μονάδας 

(€) 

Μερική 
Δαπάνη 

(€) 

Συνολική 
Δαπάνη (€) 

   ΟΜΑΔΑ Α’           
1 1.1 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Ζεύγη 766    

2 1.2 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Ζεύγη 392    

3 1.3 
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΝΙΤΡΙΛΙΟ 

Ζεύγη 1471   
 

4 1.4 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΌ PVC Ζεύγη 240    

5 1.5 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

Κουτί των 
100 

825   
 

6 1.6 ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚ/ΓΟΥ Ζεύγη 22    

7 1.7 ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Ζεύγη 19    

8 1.8 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ Ζεύγη 97    

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α        
             
    ΟΜΑΔΑ Β        
9 2.1 ΜΑΣΚΑ ΦΙΛΤΡΟ Ρ1 Τεμάχ. 13040    

10 2.2 
ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
Α1Ρ3 

Τεμάχ. 142   
 

11 2.3 
ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΑΒΕΚ2Ρ3 

Τεμάχ. 31   
 

12 2.4 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Τεμάχ. 14    

13 2.5 ΚΡΑΝΟΣ Τεμάχ. 181    

14 2.6 
ΗΜΙΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ 

Τεμάχ. 39   
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Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. 
Κ.Α. 

Μον.Μετρ. 
Ποσό-
τητα 

Τιμή 
μονάδας 

(€) 

Μερική 
Δαπάνη 

(€) 

Συνολική 
Δαπάνη (€) 

15 2.7 ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ Τεμάχ. 39    

16 2.8 
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤ/ΛΙΑ 

Ζεύγη 247   
 

17 2.9 ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ζεύγη 134    

18 2.10 
ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
GOGGLES 

Ζεύγη 83   
 

19 2.11 ΓΥΑΛΙΑ Η/Υ Ζεύγη 60    

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β        
             

    ΟΜΑΔΑ Γ        

20 3.1 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΈΚΟ Τεμάχ. 341    

21 3.2 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ BASEBALL Τεμάχ. 322    

22 3.3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 327    

23 3.4 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT Τεμάχ. 351    

24 3.5 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεμάχ. 120    

25 3.6 ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ ΣΕΤ Τεμάχ. 239    

26 3.7 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Τεμάχ. 257    

27 3.8 
ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΧΗΜΙΚΑ 

Τεμάχ. 246   
 

28 3.9 ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ Τεμάχ. 34    

29 3.10 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ Τεμάχ. 9    

30 3.11 ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ Τεμάχ. 45    

31 3.12 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ Τεμάχ. 19    

32 3.13 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 Ζεύγη 189    

33 3.14 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P Ζεύγη 36    

34 3.15 ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΓΩΝ Ζεύγη 18    

35 3.16 ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S5 Ζεύγη 234    

36 3.17 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ Ζεύγη 60    

37 3.18 ΓΑΛΟΤΣΕΣ  Ζεύγη 55    

38 3.19 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΣΑΜΠΟ  Ζεύγη 4    

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ        
             

    ΟΜΑΔΑ Δ        

39 4.1 ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ/ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ Τεμάχ. 14196    

40 4.2 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ Ζεύγη 89    

41 4.3 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τεμάχ. 22    

42 4.4 
ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ-
ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ-ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

Τεμάχ. 6   
 

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ          

 
 

 
        

    ΣΥΝΟΛΟ (ΟΜΑΔΕΣ   +   +   +  )  

    ΦΠΑ 24%  

    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
 

………………………………. 
(τόπος και ημερομηνία) 

 
Ο Προσφέρων 

(Σφραγίδα – υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Παροχές ένδυσης (Μέσα Ατομικής 
Προστασίας) 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 106.269,40 € (χωρίς ΦΠΑ) 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  18/2019 (ανασύνταξη) Κ.Α.: 20.6061.0001, 30.6061.0001  

Αρ. Πρωτ.:  
ΑΔΑΜ:    

  

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  

τον με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό  

για την προμήθεια 

 

«Παροχές ένδυσης (Μέσα Ατομικής Προστασίας)»  

Προϋπολογισμού 131.774,06€ με Φ.Π.Α. 24%  

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως ισχύει και 

β) τους όρους της παρούσας και  

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της ως άνω προμήθειας. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΦΛΕΜΙΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Πόλη ΛΑΜΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 35 131 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL644 

Τηλέφωνο 22313-51045, 22313-51033 

Φαξ 22313-51045 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  grprom@lamia-city.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Κων. Χαϊλης, Φ. Πατρινός 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lamia.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ο.Τ.Α. και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 

  Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην διεύθυνση 
(URL): www.lamia.gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.lamia.gr  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Θα χρηματοδοτηθεί από τακτικούς πόρους του Δήμου Λαμιέων, και συγκεκριμένα από τους προϋπολογισμούς 
οικον. ετών 2020-2021, βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κωδικούς Εξόδων: 20.6061.0001 
30.6061.0001 ως εξής: 

 

α/α Κ.Α. Περιγραφή Κ.Α. Δαπάνη € 

1 20.6061.0001 Παροχές ένδυσης 95.505,85 

2 30.6061.0001 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 
μελών συνεργείων Δ/νσης ΤΕΔΔΕ 

36.268,20 

  ΣΥΝΟΛΟ:  131.774,06 
 

Η κατανομή της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά οικονομικό έτος και ανά Κ.Α. αναλύεται στον παρακάτω 
πίνακα:  

  Έτος 2020 Έτος 2021 Σύνολο/Κ.Α. 

Κ.Α. 
Προϋπολογισθέν 

Ποσό (€) 
Προϋπολογισθέν 

Ποσό (€) 
Ποσό (€) 

2.060.610.001 70.000,00 € 25.505,85 95.505,85 

3.060.610.001 26.000,00 € 10.268,21 36.268,21 

ΣΥΝΟΛΟ 96.000,00 € 35.774,06 131.774,06 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που θα διατεθούν για την κάλυψη 
των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του, για ένα 
έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.   

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες: 

ΕΙΔΟΣ Μ.Α.Π. CPV Δαπάνη (€) ΦΠΑ 24% 
ΔΑΠΑΝΗ (€)  

ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Α (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ – ΓΑΝΤΙΑ) 18141000-9 12.118,00 2.908,32 15.026,32 

ΟΜΑΔΑ Β (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ –
ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ) 

18444000-3 
23.205,50 5.569,32 28.774,82 

ΟΜΑΔΑ Γ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
–ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ) 

35113400-3 
61.526,50 14.766,36 76.292,86 

ΟΜΑΔΑ Δ  (ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ) 18143000-3 9.419,40 2.260,66 11.680,06 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  106.269,40 25.504,66 131.774,06 

 

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες και σε κάθε περίπτωση  για το σύνολο των ειδών 
κάθε ομάδας. 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 131.774,06 Ευρώ εκ των οποίων 106.269,40 
Ευρώ είναι για την προμήθεια και 25.504,66 Ευρώ είναι για Φ.Π.Α. 24% 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες. 

Ο Δήμος μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης έως έξι μήνες με την προϋπόθεση ότι κατά τη 
διάρκεια της παράτασης δεν θα σημειωθεί αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων ούτε του οικονομικού 
αντικειμένου. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην αρ.18/2019 
Μελέτη (ανασύνταξη) της Δ/νσης Περιβάλλοντος Και Πολιτικής Προστασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) της παρούσας 
διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά βάσει τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
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 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
 του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) 
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.")»      

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

 την με αριθμ. 18/2019 μελέτη (ανασύνταξη) της Δ/νσης Περιβάλλοντος Και Πολιτικής Προστασίας 
 το με αρ. πρωτ. 46112/,8.11.2019 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Λαμιέων για την εκτέλεση της 

προμήθειας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  λαμβάνοντας  
ΑΔΑΜ: 19REQ005828480. 

 την με αρ. πρωτ.: ……………………………………………, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος 
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: ………………………...  

 Την αριθ. ………/……-………-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι 
του διαγωνισμού και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας: «Παροχές ένδυσης (Μέσα 
Ατομικής Προστασίας)» 

 Την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου για τη σχετική προμήθεια. 
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η …/……/……. ημέρα …………… και ώρα 15:00 μ.μ. 
 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  την τέταρτη (4) 
εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την …../…../………, ημέρα ……….... και 
ώρα 10:30 π.μ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : …………. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

1. ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ (Λαμία)  

2. ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Λαμία) 

3. ΣΕΝΤΡΑ (Λαμία) 

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση (URL):   
www.lamia.gr. στην διαδρομή : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ►ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικών και τυχόν επαναληπτικών) στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει τον/τους 
Ανάδοχο/ους, σύμφωνα με τo άρθρο 1 παρ. 3 και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 46 του ν. 3801/2009 και το αρ.5 παρ.2 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του 
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Υπουργού Εσωτερικών. Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα 
βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η προκήρυξη της σύμβασης (ΑΔΑΜ: ………….………………..) 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:  
Παράρτημα Α (η αριθ.18/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, 
Παράρτημα Β (Έντυπο Οικονομική Προσφοράς),  και Γ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
[ΤΕΥΔ]) 

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες 
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 
2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188).  Συγκεκριμένα επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 
το έγγραφο.  
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 
της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 
της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Υποχρεούνται όμως, να λάβουν 
συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι 
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/16).  
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην 
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16). 
 Οι Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων ευθύνονται εις ολόκληρον με κοινό εκπρόσωπο. 
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Σε περίπτωση, που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.  
Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, η νέα 
επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διαγωνισμό.  
 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το 
ένα τοις εκατό (1%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων 
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι χίλια εξήντα 
τρία ευρώ, (1.063,00€), εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ομάδων, 
άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ για τ(ις)η 
συγκεκριμέν(ες)η ομάδ(ες)α της μελέτης για τ(ις)ην οποί(ες)α θα υποβάλλει προσφορά. Αναλυτικότερα το 
ποσό της εγγυητικής που αντιστοιχεί για κάθε ομάδα αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΟΜΑΔΑ 
Προϋπολο-γισμός  

(€) 
Ποσό Εγγυητικής 

(€) 

1 ΟΜΑΔΑ Α (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ – ΓΑΝΤΙΑ) 12.118,00 122,00 

2 ΟΜΑΔΑ Β (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ –ΚΕΦΑΛΗΣ – 
ΟΦΘΑΛΜΩΝ) 

23.205,50 232,00 

3 ΟΜΑΔΑ Γ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ –ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ) 61.526,50 615,00 

4 ΟΜΑΔΑ Δ  (ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ) 9.419,40 94,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 106.269,40 1.063,00 

 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι …/……/202…, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης   
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένδικων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής Προστασίας ή 
την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και   
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον αυτό προβλέπεται.  
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες 
στις κάτωθι περιπτώσεις : α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β)  
απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή 
έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει 
χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους :  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 
στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για 
την καταβολή τους.  
ή/και 
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γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης  
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1,  2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.  
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2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016.  
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης. 
 
Κριτήρια Επιλογής 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.   
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  
 
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) παραδόσεις συναφούς 
αντικειμένου, σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. 

β) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων (EN, CE), με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα  στη Μελέτη 18/2019 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & πολιτικής Προστασίας 
αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. 

 
2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς.  Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 
2.2.7  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1  Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και  
2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 
το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Γ, το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr). Οι αναθέτουσες αρχές προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε 
προκήρυξης διαγωνισμού και των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού. 
Στη συνέχεια, το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί έγγραφο της σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής, διατίθεται 
από την αναθέτουσα αρχή ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή στο ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να το 
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συμπληρώσουν οι οικονομικοί φορείς και να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και 
ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 
ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  
Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων 
που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ.1 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν 
με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με 
τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το μέρος 
ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Συμπληρώνονται 
επιπρόσθετα και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V  για κάθε 
έναν από τους φορείς, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Το σύνολο των ΤΕΥΔ των τρίτων, στις 
ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό 
φορέα εντός του φακέλου (φυσικού ή ηλεκτρονικού) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Το/α χωριστό/ά ΤΕΥΔ 
θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 
στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του 
ν.4412/2016. Εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από 
αυτόν. 
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, στις 
ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται, τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει 
χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
Μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ του ΤΕΥΔ, για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Ομοίως  και στην 
περίπτωση μη υπέρβασης του εν λόγω ποσοστού, οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του 
Μέρους ΙΙ και του μέρους ΙΙΙ, πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν 
βασίζεται ο οικονομικός φορέας με την υποβολή από αυτούς ΤΕΥΔ. Σε όλες τις περιπτώσεις, που απαιτείται, 
κατά τα ανωτέρω, υποβολή ΤΕΥΔ, επισυνάπτεται χωριστό/ά ΤΕΥΔ δεόντως συμπληρωμένο/α και 
υπογεγραμμένο/α από τον/υς νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του υπεργολάβου/ων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό ΤΕΥΔ 
υπογράφεται μόνο από αυτόν. 
 
2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.6). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 
παρ. 4 ν. 4412/2016.   

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

 

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

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

 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από 
το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,  
β) για την παραγράφο 2.2.3.2, όσον αφορά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του 
προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές και συγκεκριμένα:  

Πιστοποιητικό, σε ισχύ, της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης. Το πιστοποιητικό 
αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε περίπτωση 
εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά 
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

Για την παράγραφο 2.2.3.2, όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις Πιστοποιητικό, σε ισχύ, της 
αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα συμμετέχοντα πρόσωπα 
φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση γ πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού 
της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 
πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β’ Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής. 
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 
οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
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Δημοσίων Εσόδων, (με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται 
στο taxisnet). 

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
2.2.3.1, στις περιπτώσεις α΄και β΄της παραγράφου 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας.  
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1, στις περιπτώσεις α΄και β΄της 
παραγράφου 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.  

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
ή εμπορικού μητρώου, σε ισχύ, του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά 
τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο , με την οποία πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό κατά την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά τους. 

 

B.3. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

- Κατάλογος υλοποιηθεισών συμβάσεων: 
 εάν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από αυτόν 

(π.χ. πρωτοκόλλα παραλαβής ή συμβάσεις ή βεβαιώσεις, κα) ή εναλλακτικά παραστατικά 
τιμολόγησης των προμηθειών αυτών.  

 εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση του αγοραστή (π.χ. παραστατικά τιμολόγησης) ή 
εάν τούτο δεν είναι δυνατό, απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. 

- Αντίγραφα πιστοποιητικών συμμόρφωσης σε ισχύ για κάθε προσφερόμενο είδος από 
διαπιστευμένους/αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. 

 
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.  
Β.4.1  Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου (Εταιρείας) προσκομίζονται: 
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 Για τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (I.K.E.), αντίγραφο 
του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς τροποποιητικά.  

 Για τις Ε.Π.Ε. αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με 
τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η 
(άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).  

 Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική 
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό 
τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας 
και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες 
δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί 
η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την 
καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  

 Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής 
Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και 
τα όργανα διοίκησης αυτού. 

 Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την 
ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν 
ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

 

Β.4.2 Σε περίπτωση Ενώσεων οικονομικών φορέων προσκομίζονται:  

 Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:  

o να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  

o να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε 
Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς, αν αναφέρεται κάτι τέτοιο στην 
προσφορά  

o να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας 

o να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή 
της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η 
έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο διαγωνισμό. 

 
Β.4.3  Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται:  

 Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων 
από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των 
προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ότι αφορά την ίδρυση και τις μεταβολές αυτού, καθώς 
και, συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο 
(Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων 
από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων 
δημοσιότητας και,  

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να 
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης 
αυτού. 

 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

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

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η ως άνω δέσμευση 
θα προκύπτει συγκεκριμένα  από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες 
του οποίου στηρίζεται. 

Β.8. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων 
εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει 
τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων 
εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις 
υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από 
διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 3. Απλά αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 32 
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 
του νόμου 4250/2014. 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από 
τους διαγωνιζόμενους. 

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο 
από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα 
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Γενικά τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά 
τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης,  για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη (άρθρο 1.5 ), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της.  
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικούς φορείς επισυνάπτουν 
ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική 
προσφορά). 
Εκτός της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης, οι φορείς υποβάλλουν συμπληρωμένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα 
τα Παραρτήματα Β και Γ.   
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά με χρήση 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον 
πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται 
με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
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ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη 
δήλωση, του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 
 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, (Δήμος 
Λαμιέων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ. 35131, Λαμία κατά τις εργάσιμες 
ώρες), σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν 
εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν 
τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα 
οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.  
Στον σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
β) η φράση «Στοιχεία Ηλεκτρονικής Προσφοράς», 
γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, 
δ) ο τίτλος της προκήρυξης σύμβασης και  η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16) 
και ο οποίος θα περιλαμβάνει: 
1) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος πρέπει να 
περιέχει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσης έγγραφα.  
2) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα πρέπει να περιέχει όλα 
τα απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 2.4.3.2 της παρούσας στοιχεία.  
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες  
ενδείξεις.  Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν:  
α) Tο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα Γ), 
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
της παρούσας διακήρυξης. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 
ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Α της 
Διακήρυξης, (αριθ.18/2019 Μέλετη Δ/νσης Πςεριβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας), περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα, 
prospectus και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων 
ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Στο φάκελο Τεχνικής προσφοράς επί ποινής αποκλεισμού οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν: 
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1. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους, ψηφιακά υπογεγραμμένη, που θα αναφέρει , επί 
ποινή αποκλεισμού: 
 ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης 
 ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ.18/2019 

μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
 ότι η παράδοση του συνόλου των ειδών της παραγγελίας ανά ομάδα θα γίνεται εντός 

δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών (εξαιρουμένου του μηνός Αύγουστου) από την την 
ημερομηνία παραγγελίας (η οποία μπορεί να γίνεται ή τηλεφωνικά είτε με fax ή με email) στα 
σημεία που θα υποδειχτούν από το Δήμο. 

2. Δείγμα του συνόλου των προσφερόμενων ειδών τα οποία θα φέρουν ένδειξη με τον Α/Α και την 
ονομασία ανά είδος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης θα κατατεθούν 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών με Δελτίο Αποστολής στον 
πρωτόκολλο του Δήμου. Το σχετικό Δελτίο Αποστολής, θα συνυποβληθεί στον ηλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνισμού με την Τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα. 

3. Τα απαραίτητα αντίγραφα πιστοποιητικών συμμόρφωσης σε ισχύ για κάθε προσφερόμενο είδος από 
διαπιστευμένους/αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. Σημειώνεται ότι το προσκομιζόμενο ανά 
είδος πιστοποιητικό συμμόρφωσης, θα φέρει για κάθε προσφερόμενο είδος την εμπορική ονομασία 
και τον αντίστοιχο κωδικό είδους ενώ θα αναφέρεται στο αντίστοιχο προσκομιζόμενο δείγμα. 

 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 
στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».  
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος,  όπως ορίζεται κατωτέρω:  
Προσφορά με τιμή μονάδας  
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 
Παράρτημα Β της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 
προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες σε κάθε κατηγορία θα συμπληρώσουν την τιμή προσφοράς  
με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  Ως 
απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και 
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ΠΡΟΫΠOΛΟΓΙΣΜΟΣ του Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης.  
Πέραν της ως άνω υποβολής, ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά στον εν λόγω (υπο)φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά» επιπλέον του ανωτέρω αρχείου, επίσης ομοίως και επί ποινή αποκλεισμού 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και σε μορφή αρχείου .pdf, το έντυπο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Β) 
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
Τα εν λόγω έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν σε επεξεργάσιμη μορφή .doc, από το 
Σύστημα. Επισημαίνονται σχετικά με την συμπλήρωση των εν λόγω εντύπων, τα κάτωθι:  
 Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου και να 

υπογράφεται ηλεκτρονικά από:  
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α) τον ίδιο τον προμηθευτή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)  
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και  
γ) σε περίπτωση κοινοπραξίας, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.  

 Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες η Προσφερόμενη Τιμή (Π.Τ.) στην ηλεκτρονική 
φόρμα του Συστήματος, διαφέρει από αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή της ελεύθερης 
συμπλήρωσης του έντυπου προσφοράς το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς 
που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.  Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  
στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την ..…/..../2020 και ώρα 10:30 π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων 
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.  

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) 
εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών 
προσφορών. 

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

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. H εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά 
με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της 
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αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε 
περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή 
ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση. 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Tα 
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των αντίστοιχων σταδίων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 
κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών. 

Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή 
απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις.  

Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας εντός δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.6 αυτής.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την 
παράγραφο 1 του άρθρου 73, (απόσπασμα ποινικού μητρώου), την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 73, (πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ),  και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, 
(πιστοποιητικά πχ. περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης, δικαστικής εκκαθάρισης, κλπ), εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του 
άρθρου 73, (πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας) εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα 
οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 
75, (πιστοποιητικό Επιμελητηρίου), τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ) οι 
ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι 
υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών  που αναφέρεται ανωτέρω 
στο άρθρο 3.2 της παρούσας αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το 
παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ 
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εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού ανάδοχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:  
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή 
για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
σύμφωνα με τις παραγράφους  2.2.4-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει 
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό 
και ως εξής:  ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση 
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της 
παρούσας, οι υπεργολάβοι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι 
πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.6 της παρούσας. 

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

Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί του Πρακτικού εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 
κοινοποίηση του σχετικού Πρακτικού.  

Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή 
απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις.  

Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας. 

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την 
επόμενη παράγραφο 3.4.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της 
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
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επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 και 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα 
από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.    

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3.2 της παρούσας διακήρυξης για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι  

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης.  
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.  
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και 
στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.  
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Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν δεν απαιτείται 
προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, β) αν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016  

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα 
(10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των 
απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή 
της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 
προσφυγής.  

H Α.Ε.Π.Π. επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. Σε 
περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα 
(10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των 
απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

H Α.Ε.Π.Π. επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.  

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το 
συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται το 
συμφωνητικό. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που τις έχει εκδώσει προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016,  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης 
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 
εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016,  όπως ισχύει, των οποίων ο 
ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της παρούσας διακήρυξης με τα 
παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας διακήρυξης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. Τούτο ισχύει 
και σε περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 
5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία.  
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, επαληθεύει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την αντικατάστασή 
του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
Ο Δήμος, διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, την ισχύ της σύμβασης με τον ανάδοχο, για έξι (6) το πολύ μήνες, ή 
και μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, στο μέτρο και υπό τις 
προϋποθέσεις ότι : 
α) Δεν θα επέλθει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των προβλεπομένων στη διακήρυξη ποσοτήτων 
και της συμβατικής δαπάνης αυτών. 
β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής 
σύμβασης και 
γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης της. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

4.7 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της.  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη που παραδόθηκαν.  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις 
και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
εκάστοτε οριστική παραλαβή των ειδών. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 παρ. 34 και 35 του Ν. 4497/2017 και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. Ειδικότερα για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος απαιτούνται: 
- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το 
άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 
- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
- Δελτία αποστολής τα οποία θα εκδίδονται με κάθε παράδοση ειδών 
- Αντίστοιχο με τα δελτία αποστολής τιμολόγιο εις τριπλούν το οποίο θα εκδίδεται από τον προμηθευτή στο 
τέλος κάθε μήνα. 
- Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει– άρθρο 375 παρ. 7 Ν. 4412/2016) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο 
και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016), ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'. 
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β΄). 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 ν.4172/2013 - ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α΄). 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου 
εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Διακήρυξης καθώς 
και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1.1. της παρούσας.  
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρμογή των 
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.2. 
(Παραλαβή υλικών-Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών- 
αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) 
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει 
το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 
την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις 
δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της 
Συγγραφής Υποχρεώσεων (Παράρτημα Α).  
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί έγκαιρα, την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των 
υλικών θα είναι κυρίως μακροσκοπικός. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας 
των υπό προμήθεια ειδών, καθώς και δοκιμές σε αυτά. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι, εφόσον απαιτηθούν από 
την υπηρεσία, διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή 
οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου, αφού λαμβάνονται 
δείγματα εις διπλούν (δείγμα-αντίδειγμα). Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί 
έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία 
ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ' έφεσιν εξέτασης. Το κόστος της 
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.  
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – 
δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην 
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.  Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και 
τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.  
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στους καθοριζόμενους χρόνους όπως αυτοί προκύπτουν από τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων (Παράρτημα Α). 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει 
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τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 
του αναδόχου. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

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

Δεν προβλέπονται 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 
αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Σύμφωνα με τις παρ. 13 και 14 του άρθρου 214 του Ν.4412/2016 στη σύμβαση προβλέπονται και 
εργαστηριακοί έλεγχοι, που θα διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του 
Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν 
μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα 
εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των 
εργαστηριακών ελέγχων της κατ’ έφεσιν εξέτασης. Το κόστος αποστολής και εργαστηριακών ελέγχων των 
δειγμάτων που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Δεν προβλέπεται. 

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν προβλέπεται. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Μελέτη  18/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος  και Πολιτικής 

                              Προστασίας 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ –Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Δήμος Λαμιέων 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6166] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού/Λαμία/35131 

- Αρμόδιος για πληροφορίες:  Χαΐλης Κων/νος, Πατρινός Φώτιος 

- Τηλέφωνο: 2231351045, 2231351033 

- Ηλ. ταχυδρομείο: grprom@lamia-city.gr 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [Παροχές ένδυσης (Μέσα Ατομικής Προστασίας) - 18141000-9, 18444000-3, 35113400-3, 

18143000-3] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […………………………………………………….……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 

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

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

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[  ] Ναι [  ] Όχι [  ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο4: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι 
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που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

ε) [ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους5; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ6  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[  ]Ναι [  ]Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες7 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8· 

2. δωροδοκία9,10· 

3. απάτη11· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες12· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας13· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου15 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]18 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)19; 

[ ] Ναι [ ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν20: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[ ] Ναι [ ] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;22 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 23 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου24; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες  

καταστάσεις25 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές  τις 

περιστάσεις26  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[ ] Ναι  [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα27; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων28, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης29; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια30 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

- - 

- - 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής31 του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

- - 

- - 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς32, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς33: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας34 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι 
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αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 



 

18 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

- - 

- - 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

 

- - 

- - 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………………………………………………………………………………………………., 

δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω 

τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται35, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν36. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου 

στ................................................................................................. [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 

στ……………………………………………………………………………………………………. [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 

για τους σκοπούς τ………………………………………………………………………………………………………………………. 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

6  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

7 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

9 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

11 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

12 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
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4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

21 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

22 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

24 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

25  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7). 

26 Άρθρο 73 παρ. 5. 

27 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

28 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

29 Πρβλ άρθρο 48. 

30  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

31 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

32 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

33 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

34 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

35 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

36 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» 
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1 Ο  Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Ο   
 
Διενέργειας Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου της προμήθειας: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ » 
 

Στη Λαμία, την 30η  Δεκεμβρίου  2019,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:30΄π.μ. οι 

υπογραφόμενοι: 

ΣΕΪΜΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ,  ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως Αν/τρια Πρόεδρος 

ΤΣΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΠΕ Κοινωνιολόγων, ως μέλος 

ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ,  ΔΕ Νοσηλευτών,  ως  αν/κό μέλος 

που συγκροτούν, σύμφωνα με την αριθ. 549/2018 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων την Επιτροπή Διενέργειας/Επιτροπή Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών 2019, συνήλθαν στο  Δημοτικό 
Κατάστημα επί της οδού  Φλέμιγκ και Ερυθρού  Σταυρού, για την αποσφράγιση των 
προσφορών των συμμετεχόντων στον επαναληπτικό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό 
για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», ο οποίος προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 
52498/16-12-2019 διακήρυξη & την αριθμ. 27/2019 Μελέτη της Δ/νσης  Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά ,αποκλειστικά βάσει τιμής. 
  
Αφού παρήλθε ο χρόνος λήξης υποβολής των προσφορών όπως ορίζεται στη διακήρυξη 
(09:30 την 30/12/2019), η επιτροπή προέβη στην έναρξη των διαδικασιών αποσφράγισης 
και αξιολόγησης των υποβληθέντων προσφορών. 
 
Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν φάκελο προσφορών για τον 
ανωτέρω διαγωνισμό, διαμορφώνεται ως εξής: 
 
 
 



Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Ώρα 

Υποβολής 

προσφοράς 

1. ΜΑΓΓΙΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 09:15 

 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή την 30/12/2019, προέβη σε έλεγχο περί της 

εμπρόθεσμης παράδοσης  φυσικού φακέλου του οικονομικού φορέα ,  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα της διακήρυξης, όπου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:  

 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΦΑΚΕΛΟΥ 

1 ΜΑΓΓΙΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΙ    

 
 
Ο συμμετέχων κατέθεσε φάκελο προσφοράς που περιλαμβάνει επί ποινής αποκλεισμού :  
                  α) Φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».  
                  β) Φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 
                  γ) Φάκελο  με την ένδειξη « Οικονομική Προσφορά» 
 
Οι παραπάνω φάκελοι ελέγχθηκαν ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονταν 
και υπογράφηκαν από τα μέλη της Επιτροπής.   
 

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην  αποσφράγιση των φακέλων 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» και διαπίστωσε ότι ο κάθε 
ένας απ’ αυτούς περιείχε: 
1. Δικαιολογητικά συμμετοχής  
2. Τεχνική Προσφορά «Τεχνικές Προδιαγραφές». 
    
 Εν συνεχεία, προέβη στη μονογραφή των δικαιολογητικών των ανωτέρω 
αποσφραγισθέντων φακέλων 
 

 Η Επιτροπή στις 30/12/2019  προέβη στον έλεγχο των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, και  των στοιχείων των Τεχνικών Προσφορών,  

 
 Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής ,των στοιχείων των τεχνικών 

προσφορών, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:  



Για το φορέα «ΜΑΓΓΙΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», η υποβληθείσα προσφορά  είναι 

σύμφωνη με τη διακήρυξη του διαγωνισμού σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά και τα υποβληθέντα έγγραφα    πληρούν τις 

απαιτήσεις της Διακήρυξης  ως  αυτές ορίζονται. 

  

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης για την 

ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών σε μια δημόσια συνεδρίαση, η 

επιτροπή προχώρησε στο επόμενο στάδιο, του ανοίγματος της οικονομικής προσφοράς του 

φορέα.  

Ο φορέας του οποίου η τεχνική προσφορά και τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν 

επομένως παραδεκτά και συμμετείχε στη διαδικασία εξέτασης της οικονομικής  προσφοράς 

είναι ο παρακάτω με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά: 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οικονομική 

προσφορά σε 
ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ 

Οικονομική 
προσφορά σε 

ευρώ 
με ΦΠΑ 

1 ΜΑΓΓΙΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58.600,00 € 72.664,00 € 
 
Επιπλέον: 

Α) Ο φορέας «ΜΑΓΓΙΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» ήταν ο μοναδικός που υπέβαλε προσφορά στο 

συγκεκριμένο Διαγωνισμό για προμήθεια ελαστικών. 

Β) Σε προηγούμενους διαγωνισμούς του Δήμου Λαμιέων προσφέρθηκαν παρόμοια ποσά. 

Συνημμένα προσκομίζονται οι συμβάσεις των ετών 2017,2018. 

 
Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 

 

Η ανάδειξη του φορέα «ΜΑΓΓΙΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με διεύθυνση 4Ο χ.λ.μ. Π.Ε.Ο Λαμία, 

ΑΦΜ 029627037, ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 

ελαστικών» για το συνολικό ποσό των 72.664,00 € (με ΦΠΑ), γιατί η προσφορά του είναι 

σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται 

συμφέρουσα με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Η συνεδρίαση της Επιτροπής για την αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Φλέμιγκ και 



Ερυθρού Σταυρού, σε ημέρα και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στον οικονομικό φορέα του 

οποίου η προσφορά κρίθηκε   συμφέρουσα . 

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
Για διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο αφού 

αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 
Λαμία, 30-12-2019 

 Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Η Αν/τρια Πρόεδρος ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 

Σεϊμένη Αικατερίνη ΤΣΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
 
 
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
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          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:     
 
             
         ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 

 
 
 
 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ » 
 
 
74.400€ ( με  ΦΠΑ 24%) 
 

   

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Προς 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση 1ου  πρακτικού  διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού         
            διαγωνισμού   και  ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : 
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ » 

 
Στις 30-12-2019 διενεργήθηκε επαναληπτικός Συνοπτικός Μειοδοτικός διαγωνισμός με  

κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά , αποκλειστικά 
βάσει τιμής για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 74.400 € 
(με  ΦΠΑ 24%) και με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ. 
52498/16-12-2019 διακήρυξη & την αριθμ. 27/2019 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής 
Προστασίας. 

 
Με το 1ο Πρακτικό Διενέργειας του Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού 

Διαγωνισμού η Επιτροπή και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών  συμμετοχής και των 
στοιχείων των τεχνικών προσφορών του μοναδικού υποψήφιου φορέα Μαγγίπα Ιωάννη , προέβη 
στην αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Τεχνική προσφορά» του 
ανωτέρω συμμετέχοντα στη διαγωνιστική διαδικασία και προχώρησε στον έλεγχο αυτών. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής 
και της τεχνικής προσφοράς είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στην αριθμ. 
27/2019 μελέτη, προέβη στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του φορέα  που  
συμμετείχε στον διαγωνισμό ήτοι του «ΜΑΓΓΙΠΑ ΙΩΑΝΝΗ»  και συνέταξε το 1ο πρακτικό βάσει 
του οποίου προτείνεται: 
 

Η ανάδειξη του φορέα «ΜΑΓΓΙΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με διεύθυνση 4Ο χλμ. Π.Ε.Ο Λαμίας-
Αθήνας, με ΑΦΜ 029627037, ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια ελαστικών» για το συνολικό ποσό των 72.664,00 € (με ΦΠΑ), γιατί η 
προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές  
της αριθμ. 27/2019 μελέτης και κρίνεται συμφέρουσα με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και κατόπιν διενεργηθείσας 
έρευνας & σύγκρισης με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 
διαγωνισμούς για τα ίδιο είδος (συμβάσεις των ετών 2017,2018),  ως εξής: 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οικονομική 

προσφορά σε ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ 

Οικονομική 
προσφορά σε ευρώ 

με ΦΠΑ 
1 ΜΑΓΓΙΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58.600,00 € 72.664,00 € 
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.      Για τα ανωτέρω , συντάχθηκε και υπογράφηκε το 1ο Πρακτικό Διενέργειας του 

επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού. 

 
ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : 

        
             Τίθεται υπόψη της Οικονομικής επιτροπής το από 30-12-2019   1ο  Πρακτικό   της 

Επιτροπής Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών για  το έτος  2019 , που αφορά στην  προμήθεια  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ »  και 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 1θ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/09-08-2019 ,  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  και   τους όρους της διακήρυξης   

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : 
 
  Α. Η έγκριση του από 30/12/2019 1ου Πρακτικού   διενέργειας του Επαναληπτικού 
Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ». 
 
 Β. Η ανάδειξη ως  προσωρινού αναδόχου  : 

 
-Του φορέα «ΜΑΓΓΙΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με διεύθυνση 4ο χλμ Π.Ε.Ο  Λαμίας-Αθήνας, με ΑΦΜ 
029627037, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, τηλ. 22310-29012,  για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», όπως  περιλαμβάνεται  στην αρ. πρωτ. 52498/16-12-2019 Διακήρυξη του 
Δήμου και σύμφωνα με την αριθ. 27/2019 Μελέτη της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής 
Προστασίας,  γιατί η προσφορά του  είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές και  κρίνεται ως συμφέρουσα από οικονομική άποψη η 
προσφορά του, αποκλειστικά βάσει τιμής και κατόπιν διενεργηθείσας έρευνας & 
σύγκρισης με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς για τα 
ίδιο είδος (συμβάσεις των ετών 2017,2018),  ως εξής: 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οικονομική 

προσφορά σε ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ 

Οικονομική 
προσφορά σε ευρώ 

με ΦΠΑ 
1 ΜΑΓΓΙΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58.600,00 € 72.664,00 € 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :                                                             

-1ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού      

-   Αντίστοιχες Συμβάσεις                                                             

Λαμία, 17-1-2020 

             ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

           ΗΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          

       
  

                                                                                                        ΣΕΪΜΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 


