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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Αιγάλεω, 3/12/2018

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

Αριθ. Πρωτ.: 31199

ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΨ
Δ/ΝΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει Επαναληπτικό υνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής
επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει
της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Λοιπών Παροχών σε Είδος(είδη ατομικής προστασίας
εργαζομένων κλπ) – ΟΜΑΔΑ Σ’ – ΆΛΛΑ ΜΕΑ ΠΡΟΣΑΙΑ», προϋπολογισμού 37.206,20 ευρώ με τον ΥΠΑ (24%).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 17/12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα
11.00 – 11.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).

το Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
υνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών.
Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Σεχνικών Προδιαγραφών της
Μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ, της Δ/νσης Οικον. Τπηρεσιών του Δήμου (1ος
όροφος), επί της Ι. Οδού 364 & Κάλβου, Αιγάλεω, τηλ. 2132044879.

Η Διακήρυξη και η Περίληψή της, θα δημοσιευτούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αιγάλεω, στη Δ/νση
www.aigaleo.gr (Διαγωνισμοί Προμηθειών/Έργων).
Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΥΕΚ 114/Β΄/8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΥΕΚ 87/7-6-2010, Σεύχος Α).
Κοινοποίηση:
1. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας (Ακαδημίας 7, Αθήνα)
2. Εμπορικό
«
«
Πειραιά (Λουδοβίκου 1, Πειραιάς)
3. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Ακαδημίας 18, Αθήνα)
4. Βιοτεχνικό
«
Πειραιά (Καραϊσκου 111, Πειραιάς)
5. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας (Πανεπιστημίου 44, Αθήνα)
6. Επαγγελματικό
«
Πειραιά (Αγ. Κων/νου 3, Πειραιάς)
Εσωτερική Διανομή:
1.
2.

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης
& Διαφάνειας
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ

ΜΠΙΡΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Προμικεια «ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε ΕΙΔΟ (Είδθ

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ

ατομικισ προςταςίασ εργαηομζνων κλπ) - ΟΜΑΔΑ

ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ

Σ’ – ΆΛΛΑ ΜΕΑ ΠΡΟΣΑΙΑ

Γ/ΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ
Αξ. πξση.: 30123/22.11.2018
ΚΑ. 10.6063.003, 15.6063.003,
20.6063.005
CPV : 18143000-3
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΖ Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ
O ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΗΓΑΛΔΧ
Πποκηπύζζει Δημόζιο Επαναληπηικό Σςνοπηικό Μειοδοηικό Διαγωνιζμό με
ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ για ηη ανάδειξη αναδόσος για ηην Προκήζεηα «ΛΟΙΠΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ Ε ΕΙΔΟ (Είδε αηοκηθής προζηαζίας εργαδοκέλωλ θιπ) – ΟΜΑΔΑ Σ’ – ΑΛΛΑ
ΜΕΑ ΠΡΟΣΑΙΑ», πποϋπολογιζμού € 37.206,20 €, κε θρηηήρηο αλάζεζες ηες
ζύκβαζες ηελ πιέολ ζσκθέροσζα από οηθολοκηθή άποψε προζθορά, κόλο βάζεη ηες ηηκής,
ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 88 και 117 ηος Ν. 4412/2016.
Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.., ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 66, 117, 120 θαη 121 (παξ. 1γ) ηνπ Ν. 4412/2016. Παξάιιεια ζα παξέρεηαη ειεχζεξε,
άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
Αηγάιεσ: www.aigaleo.gr.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 17/12/2018 εκέξα Γεπηέξα ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
δηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα κε θαηαιεθηηθή ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηελ
11.30 π.κ.
Ζ ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο
ΚΑ. 10.6063.003 κε ηίηιν: Πξνκήζεηα ινηπψλ παξνρψλ ζε είδνο (είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο θιπ)
ΚΑ. 15.6063.003 κε ηίηιν:Πξνκήζεηα ινηπψλ παξνρψλ ζε είδνο (είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο θιπ)
ΚΑ. 20.6063.005 κε ηίηιν: Πξνκήζεηα ινηπψλ παξνρψλ ζε είδνο (είδε αηνκηθήο πξνζηαζίαο θιπ)
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2019.
Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζόηεξα είδε ή
γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο.
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Άξζξν 1
Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο
Ζ πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο
πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:


Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».



Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο
δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».



Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην ηνπηθφ
Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».

Άξζξν 2
Σεύρε Γηαγσληζκνύ - πκβαηηθά ζηνηρεία
Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ηα αθφινπζα:
Α) Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε
Β) Σερληθή έθζεζε- Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Γ) Ο ελδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο
Γ) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
Δ) Σηκνιφγην Πξνζθνξάο
Άξζξν 3
Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ
1. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 17.12.2018 εκέξα Γεπηέξα κε ώξα έλαξμεο
ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ 11.00 π.κ θαη ιήμεο ηελ 11.30 π.κ, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
2. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ζα γίλεηαη
απνδεθηή θακία πξνζθνξά.
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Άξζξν 4
Σξόπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πιεξνθνξηώλ ή δηεπθξηλίζεσλ επί
όξσλ δηαθήξπμεο

1.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ
δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή
κνξθή, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: www.aigaleo.gr.
2.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα
δηαγσληζκφ ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Iεξά Οδφ 364 θαη Αλδξέα Κάιβνπ Σ.Κ. 122.43,
ηειέθσλν: 2132044838, αξκφδηα ππάιιεινο Σδψξηδε Μαξία Fax:2132044880,
e-mail: promithies@egaleo.gr, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο
δηαθήξπμεο.

Άξζξν 5
Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ
1. Σα απαηηνχκελα, ζχκθσλα κε ην επφκελν άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία, νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο
πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο
Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984.

Άξζξν 6
Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
1. Απηνί πνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ
πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο
(Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο απηφ πεξηιακβάλεηαη ζην
παξάξηεκα ηεο παξνχζεο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο.
2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ δηαγσληδφκελνπ όηη έρεη ιάβεη γλώζε
ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ, ησλ όξσλ ηεο
παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ θαη
ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα.
3 . Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο:
i.

Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ.
ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη
δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ
εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο.

ii.

Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν
δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ.

iii.

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα
πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ.
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Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ
γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο
θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ
κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ
απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ
ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε
επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. Σα
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε
ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ
εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη θαηαηεζεί.
Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο,
κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ καδί κε Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, πνπ ζα ηα
απαξηζκεί θαη ζα ηα αληηζηνηρίδεη.
A. Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα
ππνβάιινπλ όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη
ζηελ έλσζε. Ζ Έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά, φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε,
πξέπεη λα πεξηβιεζεί απφ ηελ αλαγθαία λνκηθή κνξθή. Δπίζεο, ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππνβάιινληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο.
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη
ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη
πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν
εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα
ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη
φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα
ελαπνκείλαληα κέιε εμεηάδεηαη απφ ην Γήκν Αηγάιεσ, ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Δάλ ν Γήκνο Αηγάιεσ απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ
ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα
αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O
αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Αηγάιεσ.
B. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξνπλ εκεξνκελία ηαπηφζεκε
κε απηή ηεο ππνγξαθήο ηνπο, ε νπνία φκσο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα
(30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα
Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.).
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Όηαλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο
δειψζεηο ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ
απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή).
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ
κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο, ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθαίσκα
ππνγξαθήο θαη εθπξνζψπεζεο, επνκέλσο ζα ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο
θαη ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη
ππνγξαθή).
Άξζξν 7
Δγγπήζεηο

1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.
4412/2016, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη.
2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
α)

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο
ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

β)

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.

γ)

Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ
πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ
ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή
απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.

δ)

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα
ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηεκέξε ηεο πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν.
2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ.
Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρεηαη κε
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα
ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε
ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.

ε)

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
1) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
2) ηνλ εθδφηε,
3) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη
4) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
5) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,

6) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ
νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε,
7) ηνπο φξνπο φηη:
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- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη
- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
8) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ,
9) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
10) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ
Γήκνπ θαη
11) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ
θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη, πξέπεη
απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ φηη :
1. Γελ απαηηείηαη αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη
ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Θα αλαθέξνπλ ηα είδε ηεο πξνκήζεηαο.
3. Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη λα
είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε
βάζε ηε ζχκβαζε ν Γήκνο ππνρξενχηαη ζηελ παξαιαβή, θαηά δχν (2) κήλεο.
ζη)

Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ εθδψζεη ηηο
εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηά ηνπο.

Άξζξν 8
Υξόλνο, ηξόπνο ππνβνιήο θαη ζύληαμεο πξνζθνξώλ
1. Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Ζ ππνβνιή κφλν
κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
2. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα
θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ εγγξάθσο πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη
άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εληφο ηεο πξνζεζκίαο φπσο απηή νξίδεηαη ζην
άξζξν 3 ηεο παξνχζεο, ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.
3. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 3 είηε
(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ
αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε
πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο
γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ
δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ,
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ
ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα
θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ
νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θαη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί
εγθαίξσο.
4. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη
εκπξφζεζκα αξρίζεη ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ
ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν
ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά
ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
5. Πξνζθνξέο
πνπ
ππνβάιινληαη
εθπξφζεζκα,
επηζηξέθνληαη ρσξίο
λα
απνζθξαγηζζνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ αληηζηνίρσο.
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6. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ έρνπλ απνζηαιεί ή ππνβιεζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία, απνζθξαγίδνληαη φιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
7. ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο κε θεθαιαία
γξάκκαηα:
α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Γήκνπ.
γ) Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο.
δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα, δειαδή ε επσλπκία, ε
δηεύζπλζε, ν αξηζκόο ηειεθώλνπ, ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ
δηεύζπλζε (email).
ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε
ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο, ή ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο.
8. Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο:
α) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
β) Έλαο ( 1 ) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε « Σερληθή Πξνζθνξά» θαη
γ) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
9. ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλνληαη,
επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα
ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο .
10. ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλνληαη πιήξε
πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηα αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα (
πξνζπέθηνπο ).
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα ηερληθά ζηνηρεία πξέπεη λα
ππνβάιινληαη μερσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο.
ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα
εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δλδερφκελε εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί
ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
11. ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί θαη λα
πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, κε πνηλή
απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα έλα ή πεξηζζόηεξα
είδε ή γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο.
Όιεο νη ηηκέο ζηελ πξνζθνξά, θαζώο θαη ν ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο
πξνζθνξάο, ζπκπιεξώλνληαη αξηζκεηηθώο.
12. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη
θάζε άιιε επηβάξπλζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα
αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγκριςθ των

προςφορϊν.
13. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό
φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
14. Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από

18PROC004125470 2018-12-05

εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ
/ςυντονιςτισ αυτισ.
15. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ.
Διευκρινίςεισ δίνονται από τον προςφεφγοντα μόνο όταν ηθτοφνται από τθν επιτροπι
διαγωνιςμοφ και με τον τρόπο που υποδεικνφεται από αυτιν. Από τισ διευκρινίςεισ που
δίνονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται
ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. Ειδικότερα, κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ
Επιτροπι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν τα ζγγραφα ι
δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ τουσ (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι ι οικονομικι
προςφορά) που ζχουν υποβάλει. Η διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ,
επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι
ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα
ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν
ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το
περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία.

Άρκρο 9
Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
1. Οι προςφορζσ των υποψθφίων ςτο διαγωνιςμό ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ
διαγωνιηόμενουσ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον (4) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
2. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν
διακιρυξθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
3. Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ μετά
τθν κατάκεςι τθσ, εφόςον αυτι είναι ςε ιςχφ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ
αποςυρκεί, ο προςφζρων χάνει κάκε δικαίωμα για κατακφρωςθ.

Άρκρο 10
Εναλλακτικζσ προςφορζσ
Δεν γίνονται δεκτζσ με ποινι αποκλειςμοφ εναλλακτικζσ προςφορζσ.
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Άρκρο 11
Ενςτάςεισ προ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
1. Ενςτάςεισ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ κατά τθσ διακιρυξθσ του
διαγωνιςμοφ ι τθσ νομιμότθτασ διενζργειάσ του, ωσ εξισ: (ςφμφωνα με το άρκρο 127 του
Ν.4412, ΦΕΚ. 147/8-8-2016 )
α) Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ςτο Διμο Αιγάλεω, μζχρι πζντε (5)
θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. Για τον
κακοριςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςιοποίθςθσ
τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ και τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Αν προκφπτει κλάςμα
κεωρείται ολόκλθρθ θμζρα. Η ζνςταςθ εξετάηεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου
κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ.. Η απόφαςθ αναρτάται ςτο
πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και οι ενιςτάμενοι λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ με δικι
τουσ φροντίδα.
β) Κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από
τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Η
ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία εξετάηεται από τθν
Οικονομικι Επιτροπι, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων,
εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ
απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Οι ενςτάςεισ κοινοποιοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ, από τον ενιςτάμενο ςε αυτόν
κατά του οποίου ςτρζφονται και το αντίςτοιχο αποδεικτικό αποςτζλλεται ςε φυςικι μορφι
ςτο αρμόδιο όργανο του Διμου.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ
ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό
(1%) επί τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. Σο παράβολο αυτό
αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Σο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν
θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από τθν οικονομικι Επιτροπι.
2. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ
προαναφερόμενουσ λόγουσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ.
3. Ενςτάςεισ που δεν υποβάλλονται ςφμφωνα με τα παραπάνω κεωροφνται ωσ μθ
υποβλθκείςεσ.
Άρκρο 12
Προςφερόμενθ τιμι
1. Η οικονομικι προςφορά, δθλαδι θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ευρϊ και κα
αναφζρεται θ τιμι χωρίσ Φ.Π.Α. ςε ευρϊ αρικμθτικά ανά είδοσ των προμθκευόμενων
υλικϊν.
2. Η τιμι τθσ προςφοράσ κα δίνεται ανά μονάδα μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.,
για παράδοςθ των προςφερόμενων ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
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3. Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
4.Προςφορά που δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται
ενιαία τιμι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
5. Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ,
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ
διαγωνιςμοφ.
6. Προςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ,
ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Άρκρο 13
Αξιολόγθςθ προςφορϊν
1. Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια
ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ.
2. Η Επιτροπι διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ
των προςφορϊν τθν οριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα. Η αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια,
παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι
οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων
που υποβλικθκαν από αυτοφσ.
3. Αρχικά αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ,
μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι όλα τα δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Η Επιτροπι
καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά
και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ
τθσ Επιτροπισ.
Ακολοφκωσ, θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και
ςυντάςςει πρακτικό.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν,
αποςφραγίηονται οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν και
ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ, οι
φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
4. Σο αποτζλεςμα των ανωτζρω ςταδίων, που μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια
ςυνεδρίαςθ, επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, θ οποία
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ.
5. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 127 του Ν. 4412/2016.
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Άρκρο 14
Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ
1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ
τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινό ανάδοχο), να
υποβάλει εντόσ οριςμζνθσ προκεςμίασ (15 θμερϊν), τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των
δικαιολογθτικϊν του άρκρου 6 τθσ παροφςασ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι
των λόγων αποκλειςμοφ.
2. Σα δικαιολογθτικά που πρζπει να προςκομίςει ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι τα
ακόλουκα:


Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου,
από το οποίο προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.



Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ τουσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλλει
ειςφορζσ τόςο για τα μζλθ τουσ όςο για το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό.



Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό
ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία
κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι
αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ
διαδικαςία.



Πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ
ενθμερότθτεσ) τόςο για τουσ ίδιουσ τουσ εργοδότεσ όςο και για όλο το
απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό, από τα οποία να προκφπτουν ότι είναι
ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν καταβολι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ κατά τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται
να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα
πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν για ςυμμετοχι ςε δθμοπραςίεσ.



Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ
(φορολογικι ενθμερότθτα), το οποίο χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν για κάκε νόμιμθ χριςθ
εκτόσ είςπραξθσ χρθμάτων.



Πιςτοποιθτικό εκπροςϊπθςθσ από το ΓΕΜΗ όταν πρόκειται για εταιρεία

3. ε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των
παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι
εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.
Σα νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά προςκομίηουν όλα τα παραπάνω
δικαιολογθτικά, εκτόσ του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου, με τθν ακόλουκθ
τροποποίθςθ:
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Πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ
ενθμερότθτεσ), από τα οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ
τουσ που αφοροφν τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ
οργανιςμοφσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Από τα περιεχόμενα των
πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι
ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των
οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο για όλα τα μζλθ τουσ όςο και για όλο το
απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.
Οι ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των
οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ μόνο για τα ομόρρυκμα μζλθ τουσ και για όλο το
απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.
Οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων
των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το
απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.
Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. Δεν κα
προςκομίςουν αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά για τα μζλθ των Διοικθτικϊν υμβουλίων τουσ.
Σο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ για τισ εταιρείεσ
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ και τα ομόρρυκμα μζλθ για τισ
προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε και Ε.Ε), ςτον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ
ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε) και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ςτουσ νόμιμουσ
εκπροςϊπουσ του.
4. Σα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ
παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ.
5. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε
αυτά που υποβλικθκαν ι κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι ανακριβι ι προςκομίςκθκαν νομίμωσ και
εκπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ι θ πλιρωςθ
μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε
τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ,
χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ
από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται.
6. Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ
ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθν Οικονομικι
Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ
εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σο
αποτζλεςμα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν
κατακυρωτικι κατακφρωςθσ.
7. Όςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
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8. Προςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ,
ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
9 ε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ Επιτροπι διενεργεί κλιρωςθ.
10. ε κάκε περίπτωςθ για τθν κατακφρωςθ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι του
Διμου και θ ςχετικι απόφαςθ υποβάλλεται ςτο υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για
ζλεγχο νομιμότθτασ. Η απόφαςθ για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ μπορεί να λθφκεί
και μετά τθν πάροδο ιςχφοσ των προςφορϊν και θ ςφμβαςθ να καταρτιςτεί ζγκυρα, εάν
ςυμφωνεί και ο μειοδότθσ.

Άρκρο 15
Κρίςθ αποτελζςματοσ διαγωνιςμοφ
Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ με γνωμοδότθςι τθσ
προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι που αποφαςίηει ςχετικά, μπορεί να προτείνει:
α) Σθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα ι μζροσ αυτισ μζχρι και
50% ι για μεγαλφτερθ ποςότθτα κατά 30% που προςφζρει ο διαγωνιηόμενοσ.
β) Σθ ματαίωςθ του αποτελζςματοσ και επανάλθψθ με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
Άρκρο 16
Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ και υπογραφι ςφμβαςθσ
1. Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον ο
Διμοσ Αιγάλεω δεν τθν κοινοποιιςει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.
2. Ο Διμοσ Αιγάλεω προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ
πρόςκλθςθσ.
3. Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ
δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν
ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.

Άρκρο 17
Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
1. Ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν ορίηεται μζχρι τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου.
2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά του μζςα ςτα χρονικά όρια και
με τον τρόπο που ορίηει θ ςφμβαςθ.
3. Η παραλαβι των υλικϊν, θ διαδικαςία παραλαβισ αυτϊν και θ ςυγκρότθςθ τθσ
επιτροπισ παραλαβισ, γίνεται ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων
216-221 του Ν. 4412/2016.
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4. Η παραλαβι των ειδϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ωσ
οργανωτικι μονάδα του Διμου Αιγάλεω. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο
απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ και μπορεί να καλείται να
παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
5. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ
ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που
αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των
παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
6. τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των
παρεχόμενων ειδϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι
ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του
Δθμοτικοφ υμβουλίου, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι
παραλαβι των παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ
παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.
7. Σο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ
υμβουλίου, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό
διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν
λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
8. Ανεξάρτθτα από τθν αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που
ςυγκροτείται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. Η επιτροπι παραλαβισ προβαίνει
ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα
ςχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των
ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
9. ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παραδοτζων,
ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 213 του Ν.4412/16
10. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
Άρκρο 18
Ποινικζσ ριτρεσ
1. Αν τα είδθ παραδοκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν χορθγικθκε,
μπορεί να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμοδίου οργάνου. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το
50% τθσ προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί
τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Π.Α. των ειδϊν που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα,
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β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5%, χωρίσ
Φ.Π.Α. επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ
από τισ επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μποροφν
να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, αν τα είδθ που
αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ
διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ
ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
2. Σο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται και ςυμψθφίηεται με τθν αμοιβι του
αναδόχου. Η επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα
να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.
Άρκρο 19
Σρόποσ Πλθρωμισ
1. Η πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν τθσ παροφςασ κα γίνεται τμθματικά, μζχρι τθ
λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου.
2. Εφόςον ο ανάδοχοσ εκτελεί ορκά, ςφννομα και ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τισ
υποχρεϊςεισ του, εκδίδει τιμολόγιο πϊλθςθσ, για τα είδθ που ζχει παραδϊςει και
παραλάβει θ αρμόδια επιτροπισ παραλαβισ και ζχει εκδϊςει για το λόγο αυτό το
αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ.
3. Όλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια δθμοτικι
υπθρεςία.

Άρκρο 20
Κανόνεσ Δθμοςιότθτασ τθσ Διακιρυξθσ - Κρατιςεισ
1.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο δθμοτικό κατάςτθμα Αιγάλεω και θλεκτρονικά ςτθν
ιςτοςελίδα του Διμου Aιγάλεω www.aigaleo.gr.
2.
Η περίλθψθ τθσ παροφςθσ να αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα «διαφγεια», να
καταχωρθκεί ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. να τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του
δθμαρχιακοφ καταςτιματοσ και να κοινοποιθκεί ςτα Επιμελθτιρια.
3.
Περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί ςτθν Σοπικι
εφθμερίδα «Η ΠΟΛΗ ΜΑ» ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Η δαπάνθ για τα ζξοδα
δθμοςίευςθσ και τυχόν επαναλθπτικισ ςτισ εφθμερίδεσ κα βαρφνει τον ανάδοχο.
4.
Σον ανάδοχο τθσ προμικειασ βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ (υπζρ
Δθμοςίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) για τουσ Ο.Σ.Α. αϋ βακμοφ, ειςφορζσ κλπ., που αναφζρονται ςτθ
ςυγγραφι υποχρεϊςεων. ε περίπτωςθ άρνθςισ του παρακρατοφνται από τον πρϊτο
λογαριαςμό του.
5.
Για ότι δεν προβλζφκθκε ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016,
και του Ν. 3463/2006.
Η ςυντάξαςςα

Εκεωρικθ ,22.11.2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ
ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ
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Προμικεια «ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε ΕΙΔΟ
(Είδθ ατομικισ προςταςίασ εργαηομζνων
κλπ) – ΟΜΑΔΑ Σ’ – ΆΛΛΑ ΜΕΑ
ΠΡΟΣΑΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ
Γ/ΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ
Αξ. πξση.: 30123/22.11.2018
ΚΑ. 10.6063.003, 15.6063.003,
20.6063.005
CPV : 18143000-3

Σ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Ε Κ Θ Ε  Η - Σ Ε Χ Ν Ι Κ Ε 

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε 
Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια ΛΟΗΠΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ Δ ΔΗΓΟ (Δίδε
αηνκηθήο πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ θιπ) – ΟΜΑΓΑ Σ’ – ΆΛΛΑ ΜΔΑ ΠΡΟΣΑΗΑ

του Διμου Αιγάλεω.

Η ππομήθεια θα γίνει ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηoς Ν. 4412/ 8-8-2016 ( ΦΕΚ.
147/8-8-2016 )
Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των € 37.206,20 ευρϊ και θ
απαιτοφμενθ πίςτωςθ, μαηί με το Φ.Π.Α. (24%) ςτο ποςό των € 37.206,20 ευρϊ.
Σα υπό προμικεια υλικά κα πρζπει να προζρχονται από αναγνωριςμζνθ εταιρεία.
Σα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να πλθροφν ςτο ςφνολο τουσ τισ Εκνικζσ
προδιαγραφζσ ( πρότυπα ΕΛΟΣ, ΕΒΕΣΑΜ, ΣΟΣΕΕ) και τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ
Σα προςφερόμενα είδθ κα είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα και άριςτθσ ποιότθτασ.
1. MΟΝΧΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ
1.1 Πέλζα 200mm ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ή ηζνδχλακνπ KNIPEX 0306200 ειεθηξνινγηθή
1000V,VDE Πέλζα επηρξσκησκέλε
Λαβέο κνλσκέλεο κε επέλδπζε πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ ειεγκέλεο θαηά VDE
• Δπηθάλεηεο ζχζθημεο γηα πιαθέ θαη ζηξνγγπιά αληηθείκελα, θαηάιιειεο γηα πνιιέο ρξήζεηο.
• Με θνπηηθέο αθκέο γηα καιαθά θαη ζθιεξά ζχξκαηα.
• Κνπηηθέο αθκέο κεγάινπ κήθνπο γηα ηελ θνπή κεγάισλ θαισδίσλ.
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• Κνπηηθέο αθκέο ζπκπιεξσκαηηθά ζθιεξπκέλεο κε εςίζπρλα, ζθιεξφηεηα θνπηηθψλ αθκψλ
πεξίπνπ 60 HRC.
• Δηδηθφο εξγαιεηνράιπβαο, ζθπξειαηεκέλνο, ζθιεξπκέλνο ζε ιάδη.
1.2 Μπηνηζίκπηδν ίζην 1000V 200mm ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ Ή ΗΟΓΤΝΑΜΟΤ ΚΝΗPEX
2616200 ξάκθε αθξηβείαο κεγάιεο αληνρήο, κε ζρεηηθή ειαζηηθφηεηα
εκηζηξφγγπια, καθξηά ξάκθε
επηθάλεηεο ζπγθξάηεζεο κε γξακκψζεηο
θνπηηθέο αθκέο γηα εκίζθιεξα ζχξκαηα κε δηάκεηξν έσο 3.2 mm θαη ζθιεξά ζχξκαηα κε
δηάκεηξν έσο 2.2 mm
θνπηηθέο αθκέο ζπκπιεξσκαηηθά ζθιεξπκέλεο κε εςίζπρλα, ζθιεξφηεηα θνπηηθψλ αθκψλ
πεξίπνπ 61 HRC
βαλαδηνχρνο ειεθηξνράιπβαο, ζθπξειαηεκέλνο, ζθιεξπκέλνο ζε ιάδη
1.3 ΠΛΑΓΗΟΚΟΦΣΖ ΤΠΟΜΟΥΛ. VDE 200 mm ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ Ή ΗΟΓΤΝΑΜΟΤ
KNIPEX 74 06 200 ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Λαβέο κνλσκέλε κε επέλδπζε πεξηζζνηέξσλ
ζηνηρείσλ, ειεγκέλε θαηά VDE Μνξθή 0 Πξφηππν κφλσζεο IEC 60900 DIN EN 60900 Σηκή
θνπήο εκίζθιεξνπ ζχξκαηνο 4,20 Φ mm Σηκή θνπήο ζθιεξνχ ζχξκαηνο 3,00 Φ mm Σηκή
θνπήο αηζαινζχξκαηνο 2,50 Φ mm Μήθνο 200 mm Βάξνο θαζαξφ 308 g
ελζσκαησκέλνο ζθπξήιαηνο άμνλαο γηα εληαηηθή ρξήζε
* θαηάιιειν γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ζπξκάησλ θαζψο θαη γηα
αηζαιφζπξκα
* εμαηξεηηθέο επηδφζεηο θνπήο κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα ράξε
ζηνλ βέιηηζην ζπλδπαζκφ γσλίαο θνπηηθήο αθκήο, κεηάδνζεο
ηζρχνο θαη εξγνλνκηθνχ ζρήκαηνο ιαβψλ
* θνπηηθέο αθκέο αθξηβείαο ζπκπιεξσκαηηθά ζθιεξπκέλεο κε εςίζπρλα,
ζθιεξφηεηα θνπηηθψλ αθκψλ πεξίπνπ 64 HRC
* ρξσκηνβαλαδηνχρνο ράιπβαο
1.4 Γνθηκαζηηθφ ηάζεο LED AC 12-1000/ DC 12-1000V ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ Ή
ΗΟΓΤΝΑΜΟΤ BENNING / DUSPOL SKU: EXPERT ] [ ID: 847000032 ] Έλδεημε αληίζηαζεο
Οπηηθφ - Έλδεημε ηάζεο LED-Έλδεημε θνξάο πεδίνπ ΝΑΗ-Δχξνο κέηξεζεο ηάζεο AC 12-1000/
DC 12-1000V- Παξνρή ξεχκαηνο Με θαη ρσξίο κπαηαξία-Σχπνο δνθηκήο 2-πφισλ
1.5 ΔΣ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΣΑΒΗΓΗΑ ΣΤΠΟΤ FACOM SKU: APVE.J6PB ] [ ID:
872800508 ] κνλσκέλα θαηζαβίδηα ΣΤΠΟΤ Facom Protwist πξνζθέξνπλ απφιπηα αζθαιή
εξγαζία ππφ ή θνληά ζε ηάζε έσο 1000 Volts. Γηαζέηνπλ εξγνλνκηθή ιαβή Protwist,
ρξσκαηηθφ θψδηθα κχηεο (δηαθνξεηηθφ ρξψκα γηα θάζε ηχπν κχηεο, εγθνπή, Philips, Pozidrive
θιπ). Σν κέγεζνο ηεο ιαβήο είλαη ηδαληθά πξνζαξκνζκέλν ζην κήθνο ηεο ιάκαο, παξέρνληαο
έηζη κέγηζην ππνπνιιαπιαζηαζκφ θαη ε ζχλδεζε ιάκαο θαη ιαβήο κε ρχηεπζε παξέρεη αθφκε
κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα. Γηαζέηνπλ ιάκα απφ θξάκα ράιπβα κε αλζξαθνππξίηην θαη
παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ειεθηξνινγηθνχο θηλδχλνπο ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή EN
60900.
1.6 εη 5 ηεκαρίσλ Καηζαβίδηα σιελσηά (Καξπδάθη) ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ Ή
ΗΟΓΤΝΑΜΟΤ CIMCO 117801 εη 5 Καηζαβίδηα σιελσηά Διεγκέλo ζε ηάζε 10.000V
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πζθεπαζία 1 ζεη θνπηί - See more at: http://www.dalezios.com/product/524/set-5-temaxionkatsabidia-solinota-karydaki-#sthash.LsBwaimO.dpuf
Πεξηιακβάλεη:
•Καηζαβίδη 5.5x125 220mm
•Καηζαβίδη 7x125 235mm
•Καηζαβίδη 8x125 235mm
•Καηζαβίδη 10x125 235mm
•Καηζαβίδη 13x125 235mm
2. ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΠΣΧΔΗ
Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζίεο ζε χςνο γηα ηηο νπνίεο είλαη δχζθνιν λα ζπλαξµνινγεζνχλ
ηθξηψµαηα.
Υαξαθηεξηζηηθά: Απνηεινχληαη απφ:
•

Οιφζσµε εμάξηεζε, ε νπνία ζα είλαη έλα ζχζηεµα απφ ηµάληεο
πνπ πεξηθιείνπλ ηα πφδηα ην ζηήζνο θαη ηε µέζε θαη έρνπλ
δαθηπιίνπο ζχλδεζεο

•

Απνζβεζηήξεο ελέξγεηαο, ηα νπνία είλαη ζπζηήµαηα πνπ
απνζβέλνπλ ηελ ελέξγεηα ζε πεξίπησζε πηψζεο (ζπλήζσο µε ην
μήισµα ηµήµαηφο ηνπο)

•

Αλαθφπηεο πηψζεο δηαθφξσλ ηχπσλ (ζηαζεξνί, ειεχζεξνη ή
επαλαηπιηζζφµελνη) Σα ζπζηήµαηα απηά µπινθάξνπλ θαηά ηελ
πηψζε θαη ηε ζηαµαηνχλ.

•

ε πεξίπησζε νξηδνληίσλ µεηαθηλήζεσλ πξέπεη λα είλαη δπλαηή
ε θίλεζε µέζσ ζπξµαηφζρνηλνπ αγθπξσµέλνπ ζε ζηαζεξά θαη
αζθαιή ζεµεία µέζσ ηνπ νπνίνπ δηέξρεηαη ν απνζβεζηήξαο ή ν
αλαθφπηεο.

Πξφηππα: ΔΝ 361 γηα ηηο εμαξηχζεηο
ΔΝ 355 γηα απνζβεζηήξεο
ΔΝ 363 γηα ηνπο αλαθφπηεο
ήµαλζε: CE
Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο,
Μέγεζνο
Κσδηθφο δηαπηζηεπµέλνπ εξγαζηεξίνπ, Αξηζµφο παξηίδαο
3. ΩΣΟΒΤΜΑΣΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ
Πεδίν ρξήζεο: Δξγαζία ζε πεξηβάιινλ φπνπ ν ζφξπβνο ππεξβαίλεη ηα 90
dB(A) ππνρξεσηηθά θαη δπλεηηθά φπνπ ππεξβαίλεη ηα 85 dB(A), γηα
νθηάσξε έθζεζε ηνπ εξγαδνµέλνπ.
Υαξαθηεξηζηηθά: Απνηεινχληαη απφ ιεπηφ πιηθφ θιεηζµέλν ζε ζπλζεηηθφ
πεξίβιεµα πνπ θξάδεη ηνλ αθνπζηηθφ πφξν. Θα πξέπεη λα είλαη εχρξεζηα
θαηά ηε ρξήζε ηνπο, λα µελ αζθνχλ πίεζε ζηα απηηά θαη λα µε
δεζηαίλνπλ. Δίλαη ηνπνζεηεµέλα ζε δφηε αλά 400 - 500 δεχγε θαη ν
εξγαδφµελνο ηα θνξά γηα φζν ρξφλν είλαη εθηεζεηµέλνο ζην ζφξπβν.
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Πξφηππν: ΔΝ 352-2

ήµαλζε: Σα σηνβχζµαηα ή ε ζπζθεπαζία ηνπο πξέπεη λα έρνπλ
αλεμίηεια ηππσµέλα ηα εμήο:
•
•

CE
Κσδηθφο πξντφληνο, Καηαζθεπαζηήο, Έηνο θαηαζθεπήο

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πξνζθφµηζε απφ ηνλ πξνµεζεπηή δηαγξάµµαηνο εμαζζέληζεο ηνπ
αθνπφµελνπ ήρνπ αλά νθηάβα ζπρλνηήησλ. Σν δηάγξαµµα πξέπεη λα ζπγθξηζεί µε ηα
απνηειέζµαηα ηεο µέηξεζεο ψζηε ε ρξήζε ηνπο λα αληηµεησπίδεη ην ζπγθεθξηµέλν ζφξπβν.
4. ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ
Οη επηγνλαηίδεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο σο εμήο:
Δζσηεξηθά, απφ πιηθφ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο.
Δμσηεξηθά, απφ πιηθφ πνπ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζηελ ηξηβή, ζηηο ρεκηθέο νπζίεο, αληηνιηζζεηηθφ
θαη εχθακπην.
Να ζπλδένληαη κε δχν δεχγε ηκάλησλ πνπ ζα θιείλνπλ κε ηαηλίεο
5. ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΗΚΟΗ ΚΧΝΟΗ ΖΜΑΝΖ
Οη θψλνη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο πιηθά νδηθήο ζήκαλζεο, φπνπ είλαη αλαγθαίν λα
δηαθφπηεηαη ε θπθινθνξία. Θα είλαη πιήξσο αληαλαθιαζηηθνί (κε ελαιιαζζφκελνπο ιεπθνχο
θαη θφθθηλνπο δαθηπιίνπο).
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Τιηθφ θαηαζθεπήο: θανπηζνχθ
Ύςνο: 50 cm
Βάξνο: 2,2 − 2,4 Kg
Μνξθή:
Θα έρνπλ ηεηξαγσληθή βάζε ζρεδηαζκέλε κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ απφιπηε ηζνξξνπία
Θα είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζεί ν έλαο επάλσ ζηνλ άιιν κε ηξφπν πνπ ην ζπλνιηθφ χςνο λα
κελ ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ αξρηθνχ. ην επάλσ κέξνο ζα ππάξρεη νπή γηα ηελ κεηαθνξά θαη
ηελ ελαπφζεζή ηνπο.
Υξσκαηηζκφο:
Ζ θφθθηλε κε αληαλαθιαζηηθή επηθάλεηα ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
ρξσκαηνκεηξηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο CIE 15,2 (1986) κε πξφηππν θσηηζηηθφ D 65, γεσκεηξία
45/0.
6. ΝΗΣΔΡΑΓΔ
Πεδίν ρξήζεο: Γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζε
εμσηεξηθέο εξγαζίεο.
ηνπο νδνθαζαξηζηέο, ζηνπο εξγάηεο θαζαξηφηεηαο, ζηνπο εξγάηεο
θήπσλ θαη ηνπο θεπνπξνχο, ζηνπο απαζρνινχµελνπο µε ηα αζθαιηηθά.
(ζε φινπο ηνπο εξγαδφµελνπο ζηα ηερληθά ζπλεξγεία).
Υαξαθηεξηζηηθά: Θα είλαη µαθξηά µέρξη θάησ απφ ην γφλαην. Θα θιείλεη
µε velcro, ή θεξµνπάξ, ή πξεο µπνπηφλ θαη ζα δηαζέηεη ηζέπεο
εζσηεξηθέο, εμσηεξηθέο ή ζπλδπαζµφ ηνπο. Θα θέξνπλ αλαδηπινχµελε
θνπθνχια ε νπνία, φηαλ δελ ρξεζηµνπνηείηαη, ζα ηνπνζεηείηαη ζε ζήθε
πνπ ζα είλαη ζην πίζσ µέξνο ηεο ληηζεξάδαο. Σν παληειφλη ζα δηαζέηεη
ειαζηηθή µέζε. Θα θέξνπλ δχν αλαθιαζηηθέο ισξίδεο ζηνλ θνξµφ,
ζχµθσλα µε ην πξφηππν ΔΝ 471 θιάζεο 2 ή 3, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα
πξνέξρνληαη απφ µεγάινπο θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο ηεο Γπηηθήο
Δπξψπεο ή ησλ ΖΠΑ, φπσο ζα πηζηνπνηείηαη απφ αληίζηνηρα
παξαζηαηηθά µεηαθξαζµέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα
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Οη ληηζεξάδεο ζα αθνινπζνχλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΔΝ 343 ζε φηη αθνξά
ηηο µεραληθέο αληνρέο, ηελ αληνρή ζην πιχζηµν θαη ηε ζήµαλζε. Σα
επίπεδα αληνρψλ ζα είλαη:
•

Αδηαβξνρνπνίεζε θιάζε 3

•

Γηαπλνή θιάζε 3
Θα αθνινπζνχλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΔΝ 471 ζε φηη αθνξά ηελ πςειή
δηαθξηηηθφηεηα, µε θσδηθνχο 2 ή 3 γηα ηνλ ζπληειεζηή αληαλάθιαζεο.

•
•
•

•

πληειεζηήο αληαλάθιαζεο θιάζεο 2 ή 3 Πξφηππα: ΔΝ 340, ΔΝ 343,
ΔΝ 471 ήµαλζε:
CE
Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Δξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο, Έηνο
θαηαζθεπήο
Δηθνλφζεµν γηα αληαλαθιαζηηθέο ελδπµαζίεο ηνπ ΔΝ 471 θσδηθνί 2 ή 3
(ζπληειεζηήο αληαλάθιαζεο)
Ο πξνµεζεπηήο ζα πξνζθέξεη ηε ληηζεξάδα ζε δχν ρξσµαηηζµνχο ή ζε
δχν ζπλδπαζµνχο ρξσµαηηζµψλ ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 471 (ιαραλί θαη
πνξηνθαιί), απφ ηνπο νπνίνπο ν Γήκνο ζα επηιέμεη ζχµθσλα µε ηηο
αλάγθεο ηνπ. Ο πξνµεζεπηήο µε δηθή ηνπ δαπάλε ζα εθαξµφζεη ή ζα
ηππψζεη ην ζήµα αλαγλψξηζεο ηνπ Γήκνπ αξηζηεξά ζην ζηήζνο θαη ηα
γξάµµαηα «ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ» ζηε ξάρε αλάµεζα ζηηο δχν αλαθιαζηηθέο
ηαηλίεο, ζχµθσλα µε ηελ ππφδεημε ηνπ Γήκνπ.
Πξνζθεξφµελα Mεγέζε:

Οη ληηζεξάδεο ζα πξνζθεξζνχλ ζε φια ηα µεγέζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 340 απφ S έσο θαη
XXXXL θαη γηα ηα δχν θχια, απφ ηα νπνία ν Γήκνο ζα επηιέμεη ζχµθσλα µε ηηο αλάγθεο ηνπ.
Σπρφλ απνθιίζεηο µεγεζψλ, ζα θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνµεζεπηή, ρσξίο πξφζζεηε
επηβάξπλζε.
7. ΚΟΤΦΟ ΦΤΥΟΤ
Πιεθηνί αθξπιηθνί ζθνχθνη καχξνη ελφο κεγέζνπο.
8. ΚΑΠΔΛΟ ΘΔΡΗΝΟ
βακβαθεξφ θαπέιν ηχπνπ ηδφθετ
9. ΤΠΟΓΟΝΑΡΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ
νπ ΔΝ 13795
θαη λα θέξεη ζήκαλζε CE.

10. ΚΑΠΔΛΑ ΓΗΚΟΥΑ ΜΑΓΔΗΡΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ
Δίλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο κε δηαγξάκκηζε ζηα ηειεηψκαηα κπιε ζθνχξνπ ή καχξνπ ρξψκαηνο. •
Να είλαη απφ ραξηί κε πηζηνπνίεζε ISO γηα έληαμε ζε ζχζηεκα HACCP

11. ΤΦΑΜΑΣΗΝΑ ΚΑΠΔΛΑ ΔΡΓΑΗΑ ΜΑΓΔΗΡΧΝ
Πεδίν ρξήζεο: Πξνζσπηθφ µαγεηξείσλ θαη εζηίαζεο.
Υαξαθηεξηζηηθά: Θα είλαη θιαζηθνχ ζρήµαηνο θαη ξαθήο, φρη ηδηαίηεξα
πςειφ.
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Θα είλαη θαηαζθεπαζµέλα απφ ζχµµεηθην χθαζµα µε βαµβάθη 65% θαη’
ειάρηζην θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ απφ ζπλζεηηθέο ίλεο. Θα είλαη
νµνηφµνξθα, πξνζεγµέλεο θαηαζθεπήο, ρσξίο αιινηψζεηο, αξαηψζεηο, ή
παξαθαζάδεο. Πξφηππα: ΔΝ 340 ήµαλζε:
•
•

CE
Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο
Πξνζθεξφµελα Mεγέζε:
Σν θαπέιν ζα πξνζθεξζεί ζε ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ µεγέζε απφ S, M/L,
XL, XXL απφ ηα νπνία ν Γήκνο ζα επηιέμεη ζχµθσλα µε ηηο αλάγθεο ηνπ.
Σπρφλ απνθιίζεηο µεγεζψλ, ζα θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνµεζεπηή, ρσξίο
πξφζζεηε επηβάξπλζε.

12. ΑΜΠΟ
απφ πιηθφ EVA , κε εηδηθή αληηνιηζζεηηθή ζφια θαηεγνξίαο SRC . Με πιατλέο ηξχπεο
αεξηζκνχ ,θαη ινπξάθη θηέξλαο . Διαθξχ , αλαηνκηθφ , αλαπαπηηθφ κε θαιή απνξξφθεζε
θξαδαζκψλ . Υξψκαηνο ιεπθνχ γηα ηηο γπλαίθεο θαη καχξνπ γηα ηνπο άλδξεο.
13. ΑΚΑΚΗ ΜΑΓΔΗΡΧΝ ΛΔΤΚΟ αλδξηθφ ή γπλαηθείν. Σν χθαζκα ζα είλαη θακπαξηίλα ( 65%
ΠΟΛΤΔΣΔΡ ΚΑΗ 35% ΒΑΜΒΑΚΗ ) Με πέην ε πέην γηαθά , κε καθξχ καλίθη . Γχν ηζέπεο θαη
ηζεπάθη ζηήζνπο . Υξψκα ιεπθφ.
14. ΜΑΚΡΗΑ ΠΟΓΗΑ (ΡΟΜΠΑ) ΔΡΓΑΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΜΠΛΔ
Πεδίν ρξήζεο: Πξνζσπηθφ εζηίαζεο, λνζειεπηηθφ, θαζαξηφηεηαο
εζσηεξηθψλ ρψξσλ θ.ν.θ..
Υαξαθηεξηζηηθά : Θα είλαη πνδηά µε θνπµπηά ζηε µέζε θαη µήθνο µέρξη ην
άλσ φξην ηνπ γφλαηνο. Θα είλαη θαηαζθεπαζµέλε ζχµθσλα µε ην
πξφηππν ΔΝ 340
Σα θνπµπηά ηεο πνδηάο ζα είλαη ζηεξεά ξακµέλα θαη ζα θαιχπηνληαη
πιήξσο απφ θαπάθη. Οη θνπµπφηξππεο ζα θέξνπλ εληζρπηηθή ξαθή ζηνλ
πεξίγπξν ηνπο ρσξίο ραιαξφηεηεο ή ειεχζεξα άθξα. Ζ πνδηά ζα θέξεη
θιαζηθφ θαιαίζζεην γηαθά µε πιαθνξαθή ζην ηειείσµά ηνπ. Σα µαλίθηα
ζα είλαη θνληά µέρξη ηε µεζφηεηα ηνπ βξαρίνλα.
Ζ πνδηά ζα θέξεη ζε θάζε πιάη εμσηεξηθή ηζέπε ρσξίο θαπάθη πνπ ζα
αζθαιίδεη µε εζσηεξηθφ Velcro. Θα θέξεη αξηζηεξά ζην χςνο ηνπ ζηήζνπο
εμσηεξηθή ηζέπε ρσξίο θαπάθη, γηα ζηπιφ θαη µνιχβηα.
Σν χθαζµα ζα είλαη ζχµµεηθην απφ βαµβάθη 65% θαη’ ειάρηζην θαη ην
ππφινηπν πνζνζηφ απφ ζπλζεηηθέο ίλεο µε βάξνο 210 – 240 gr/m, άξηην,
ρσξίο αιινηψζεηο, αξαηψζεηο, παξαθαζάδεο, µνλνθφµµαην γηα θάζε
ηµήµα πνδηάο.
Οη θισζηέο, ηα θνπµπηά, ηα Velcro θαη γεληθά φια ηα πιηθά θαηαζθεπήο ζα
είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, µε ηηο ίδηεο αληνρέο ζηνλ θαζαξηζµφ θαη ζην πιχζηµν
ζχµθσλα µε ην πξφηππν ΔΝ 340.
Ζ πνδηά ζα πξνζθεξζεί ζε ρξψκα κπιε.
Ο πξνµεζεπηήο ζα πξνζθνµίζεη δείγµα πνδηάο, ηα νπνία ζα
απνηειέζνπλ θαη ηα «πξφηππα» ζχγθξηζεο θαηά ηελ παξάδνζε.
Πξφηππα: ΔΝ 340 ήµαλζε:
•
•

CE
Καηαζθεπαζηήο, Κσδηθφο πξντφληνο, Έηνο θαηαζθεπήο
Πξνζθεξφµελα Μεγέζε:
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Ζ πνδηά ζα πξνζθέξεηαη ζε φια ηα µεγέζε γηα θάζε θχιν, ζχµθσλα µε
ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, απφ ην S έσο θαη ην ΥXXXL. Σπρφλ µεµνλσµέλεο
ηδηαηηεξφηεηεο πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ ζε φηη αθνξά ηα µεγέζε, ζα
θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνµεζεπηή, ρσξίο ηδηαίηεξε επηβάξπλζε.
15. ΦΟΡΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΗΡΑΝΣΔ
Φφξκα θαηαζθεπαζκέλε απφ 100% βακβαθεξφ πιηθφ Sanforised ψζηε λα επηηπγράλεηαη
ζπξξίθλσζε κηθξφηεξε απφ 3 % θαηά ην πιχζηκν. ηελ κέζε ζα πξέπεη λα θέξεη ιάζηηρν
ηχπνπ θπζαξκφληθα γηα επθνιία θαηά ηελ εξγαζία ζε γνλαηηζηή ζέζε. Θα πξέπεη λα θέξεη
δηπιφ θεξκνπάξ ην νπνίν ζα είλαη επηθαιπκκέλν κε παηηιέηα γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη
αληνρή. ην ζηήζνο ζα πξέπεη λα θέξεη δπν ηζέπεο νη νπνίεο ζα θιείλνπλ κε εηδηθά θνπκπηά
πηέζεσο. Σα κπαηδάθηα ζα πξέπεη λα θέξνπλ δεμηά θαη αξηζηεξά ηζέπεο γηα εξγαιεία θαη άιια
πιηθά.
Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε απφ S έσο XΥXXL.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αιγάλεω , 22-11-2018

Η υντάξαςα
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Προμήθεια «ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε ΕΙΔΟ
(Είδη ατομικήσ προςταςίασ εργαζομένων
κλπ)- ΟΜΑΔΑ Σ’ – ΆΛΛΑ ΜΕΑ
ΠΡΟΣΑΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ
Γ/ΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ
Αξ. πξση.: 30123/22.11.2018
ΚΑ. 10.6063.003, 15.6063.003,
20.6063.005
CPV : 18143000-3

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο 

ΔΗΓΟ
1

TEMΑΥ-ΕΔΤΓΖ

C.P.V.

ΣΗΜΖ
ΠΡΟ
ΦΠΑ €

1.1 ΠΔΝΑ ΣΔΜ 5

18143000-3

22,00

110,00

1.2 ΜΤΣΟΣΗΜΠΗΓΟΣΔΜ
5

18143000-3

20,00

100,00

18143000-3

26,80

134,00

18143000-3

30,00

150,00

18143000-3

57,00

285,00

18143000-3

20,00

100,00

2 ΔΣ

18143000-3

190,00

380,00

1.3 ΠΛΑΓΗΟΚΟΦΣΖ
ΤΠΟΜΟΥΛΗΟ

ΤΝΟΛΟ €

ΣΔΜ 5
1.4

Μνλσηηθά εξγαιεία
ειεθηξνιφγσλ

ΔΣ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΑ
ΚΑΣΑΒΗΓΗΑ
ΔΣ 5
1.5
ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΖ
ΣΔΜ 5
1.6 ΔΣ 5 ΣΔΜΑΥΗΧΝ
ΚΑΣΑΒΗΓΗΑ ΧΛΖΝΧΣΑ
(ΚΑΡΤΓΑΚΗ)
ΣΔΜ 5

2

Μέζα πξνζηαζίαο απφ
πηψζεηο

3

Χηνβχζκαηα κηαο
ρξήζεσο

10 Κνπηηά ησλ 200
ηεκαρίσλ

18143000-3

29,00

290,00

4

ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ

10 ΕΔΤΓΖ

18143000-3

10,00

100,00

5

ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΗΚΟΗ
ΚΧΝΟΗ ΖΜΑΝΖ

40 ΣΔΜ

18143000-3

7,50

300,00

6

ΝΗΣΔΡΑΓΑ πιήξεο

500 ΣΔΜ

18143000-3

38,00

19.000,00

7

ΚΟΤΦΟ ΦΤΥΟΤ

490 ΣΔΜ

18143000-3

2,50

1.225,00

8

ΚΑΠΔΛΟ ΘΔΡΗΝΟ

510 ΣΔΜ

18143000-3

2,50

1.275,00

9

ΤΠΟΓΟΝΑΡΗΑ ΜΗΑ
ΥΡΖΖ

36 Κνπηηά ησλ 100
ηεκαρίσλ

18143000-3

3,00

108,00

10

11
12

18PROC004125470
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30 Κνπηηά ησλ 100

ΚΑΠΔΛΑ ΓΗΚΟΥΑ
ΜΑΓΔΗΡΧΝ ΜΗΑ
ΥΡΖΔΧ

ΚΑΠΔΛΑ ΤΦΑΜΑΣΗΝΑ
ΜΑΓΔΗΡΧΝ
ΑΝΣΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΑ
ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ (ΣΤΠΟΤ
ΑΜΠΧ- ΜΑΓΔΗΡΧΝ)

ηεκαρίσλ

18143000-3

14,00

420,00

54 ΣΔΜ

18143000-3

4,00

216,00

21 ΕΔΤΓΖ

18143000-3

40,00

840,00

13

ΑΚΑΚΗΑ ΜΑΓΔΗΡΧΝ
ΛΔΤΚΑ

26 ΣΔΜ

18143000-3

25,00

650,00

14

ΡΟΜΠΔ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

30 ΣΔΜ

18143000-3

16,00

480,00

15

ΦΟΡΜΔ ΔΡΓΑΗΑ
ΟΛΟΧΜΔ
ΤΝΟΛΟ:

226 ΣΔΜ

18143000-3

17,00

3.842,00
€ 30.005,00

Φ.Π.Α.:

€ 7.201,20
€ 37.206,20

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αιγάλεω, 22-11-2018

Η υντάξαςα
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ

Προμικεια «ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε ΕΙΔΟ
(Είδθ ατομικισ προςταςίασ εργαηομζνων
κλπ) – ΟΜΑΔΑ Σ’ – ΆΛΛΑ ΜΕΑ
ΠΡΟΣΑΙΑ

ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ
Γ/ΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ
Αξ. πξση.: 30123/22.11.2018
ΚΑ. 10.6063.003, 15.6063.003,
20.6063.005
CPV : 18143000-3

ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Η παροφςα γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων περιλαμβάνει τουσ γενικοφσ
ςυμβατικοφσ όρουσ ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των
λοιπϊν ςτοιχείων τθσ μελζτθσ κα εκτελεςκεί από τον κάκε προμθκευτι που κα επιλεγεί ,
τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ των υλικϊν.
ΑΡΘΡΟ 2 ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ


Σου Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».



Σου Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ
διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».



Σου Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».



Σου N. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ».



Σου Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ».



Σου Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».



Σου Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

.
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ΑΡΘΡΟ 3 ΤΜΒΑΣΙΚΑ
ΣΟΙΥΔΙΑ
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υμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ , ορίηονται κατά ςειρά προτεραιότθτασ τα
παρακάτω:
1) Σιμολόγιο προςφοράσ .
2) Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ .
3) Η γενικι ςυγγραφι των υποχρεϊςεων .
4) Η τεχνικι ζκκεςθ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπθρεςίασ .

ΑΡΘΡΟ 4 ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ
Η προκεςμία περατϊςεωσ τθσ προμικειασ κα γίνει ομαδικά ι τμθματικά ανάλογα
με τισ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ εντόσ του ζτουσ 2019.
Ο κάκε προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία , που εκτελεί τθν
προμικεια , τθν επιτροπι παραλαβισ , για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει
τουλάχιςτον 3 εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα και κατά τισ πρωινζσ ϊρεσ .
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου , φςτερα
από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου , να μετατίκεται . Μετάκεςθ γίνεται ςε
περίπτωςθ ςοβαρότατων λόγων που ςυνιςτοφν αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ
παράδοςθσ των ςυμβατικϊν ειδϊν θ ςε περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν λόγοι που ςυνιςτοφν
ανωτζρα βία . τισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ , δεν
επιβάλλονται κυρϊςεισ .

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ
Η παραλαβι των υλικϊν , κα γίνει από αρμοδία κατά το νόμο επιτροπι .
Κατά τθν διαδικαςία τθσ παραλαβισ καλείται να παραςτεί εφ ‘ όςον το επικυμεί , ο κάκε
προμθκευτισ και διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και ςυντάςςεται το
πρωτόκολλο παραλαβισ .

ΑΡΘΡΟ 6 ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΟΤ ΔΚΠΣΩΣΟΤ - ΠΟΙΝΙΚΔ
ΡΗΣΡΔ
Ο κάκε προμθκευτισ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε για
να υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ , κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ θ
ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι , με
απόφαςθ του Δθμοτικοφ ςυμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου .

18PROC004125470 2018-12-05

Με τθν ίδια διαδικαςία ο κάκε προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν
ςφμβαςθ , εφόςον δεν παρζδωςε τα υπό προμικεια είδθ ςφμφωνα με τα όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 18 τθσ παροφςθσ .

AΡΘΡΟ 7 ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν κα γίνει ςε ευρϊ τμθματικά και αφοφ ο προμθκευτισ
προςκομίςει προσ τον Διμο τα ςχετικά παραςτατικά.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αιγάλεω , 22-11-2018
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Προμικεια «ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε ΕΙΔΟ
(Είδθ ατομικισ προςταςίασ εργαηομζνων
κλπ) – ΟΜΑΔΑ Σ’ – ΆΛΛΑ ΜΕΑ
ΠΡΟΣΑΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ
Γ/ΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ

Αξ. πξση.: 30123/22.11.2018
ΚΑ. 10.6063.003, 15.6063.003,
20.6063.005
CPV : 18143000-3

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ο Τπογεγραμμζνοσ…………………………………………………………………
Αφοφ ζλαβα υπόψθ τθν υπ’ αρικμ. Πρωτ. 30123/22.11.2018 Μελζτθ και ςυμφωνϊ με τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υλικϊν προςφζρω τισ παρακάτω τιμζσ :

ΔΗΓΟ
1

TEMΑΥ-ΕΔΤΓΖ

C.P.V.

1.1 ΠΔΝΑ ΣΔΜ 5

18143000-3

1.2 ΜΤΣΟΣΗΜΠΗΓΟΣΔΜ
5

18143000-3

1.3 ΠΛΑΓΗΟΚΟΦΣΖ
ΤΠΟΜΟΥΛΗΟ

18143000-3

ΣΔΜ 5
1.4

Μνλσηηθά εξγαιεία
ειεθηξνιφγσλ

ΔΣ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΑ
ΚΑΣΑΒΗΓΗΑ

18143000-3

ΔΣ 5
1.5
ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΖ

18143000-3

ΣΔΜ 5
1.6 ΔΣ 5 ΣΔΜΑΥΗΧΝ
ΚΑΣΑΒΗΓΗΑ ΧΛΖΝΧΣΑ
(ΚΑΡΤΓΑΚΗ)

18143000-3

ΣΔΜ 5

2

Μέζα πξνζηαζίαο απφ
πηψζεηο

3

Χηνβχζκαηα κηαο
ρξήζεσο

2 ΔΣ

18143000-3

10 Κνπηηά ησλ 200
ηεκαρίσλ

18143000-3

ΣΗΜΖ
ΠΡΟ
ΦΠΑ €

ΤΝΟΛΟ €

18PROC004125470
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10 ΕΔΤΓΖ
18143000-3

4

ΔΠΗΓΟΝΑΣΗΓΔ

5

ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΗΚΟΗ
ΚΧΝΟΗ ΖΜΑΝΖ

40 ΣΔΜ

18143000-3

6

ΝΗΣΔΡΑΓΑ πιήξεο

500 ΣΔΜ

18143000-3

7

ΚΟΤΦΟ ΦΤΥΟΤ

490 ΣΔΜ

18143000-3

8

ΚΑΠΔΛΟ ΘΔΡΗΝΟ

510 ΣΔΜ

18143000-3

9

ΤΠΟΓΟΝΑΡΗΑ ΜΗΑ
ΥΡΖΖ

36 Κνπηηά ησλ 100
ηεκαρίσλ

18143000-3

10

ΚΑΠΔΛΑ ΓΗΚΟΥΑ
ΜΑΓΔΗΡΧΝ ΜΗΑ
ΥΡΖΔΧ

30 Κνπηηά ησλ 100
ηεκαρίσλ

18143000-3

54 ΣΔΜ

18143000-3

21 ΕΔΤΓΖ

18143000-3

11
12

ΚΑΠΔΛΑ ΤΦΑΜΑΣΗΝΑ
ΜΑΓΔΗΡΧΝ
ΑΝΣΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΑ
ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ (ΣΤΠΟΤ
ΑΜΠΧ- ΜΑΓΔΗΡΧΝ)

13

ΑΚΑΚΗΑ ΜΑΓΔΗΡΧΝ
ΛΔΤΚΑ

26 ΣΔΜ

18143000-3

14

ΡΟΜΠΔ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

30 ΣΔΜ

18143000-3

15

ΦΟΡΜΔ ΔΡΓΑΗΑ
ΟΛΟΧΜΔ
ΤΝΟΛΟ:

226 ΣΔΜ

18143000-3

Φ.Π.Α.:
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

Αιγάλεω, ………..
Ο Προςφζρων
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊνΜζροσ Ι:
Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ :
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: ΙΕΡΑ ΟΔΟ 364 & ΚΑΛΒΟΤ, ΑΙΓΑΛΕΩ, 12243
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Μαρία Σηϊρτηθ+
- Σθλζφωνο: *2132044838+
- Ηλ. ταχυδρομείο: maria.tzortzi@egaleo.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) : www.aigaleo.gr
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Σίτλοσ ή ςύντομη περιγραφή τησ δημόςιασ ςύμβαςησ (ςυμπεριλαμβανομένου του ςχετικού
CPV): Προμήθεια «ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε ΕΙΔΟ (Είδη ατομικήσ προςταςίασ εργαζομένων κλπ)- ΟΜΑΔΑ
Σ’ – ΆΛΛΑ ΜΕΑ ΠΡΟΣΑΙΑ»
CPV: 18143000-3

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: ΑΔΑΜ :
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:

Στοιχεία αναγνώριςθσ:
Πλιρθσ Επωνυμία:

[ ]

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :

*……+

Σθλζφωνο:

*……+

Ηλ. ταχυδρομείο:

*……+

Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):

(διεφκυνςθ *……+

Γενικζσ πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;

[ + Ναι *+ Όχι

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια [...............]
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
*…...............+
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Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι *+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα γ) *……+
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν

θ

ςχετικι

τεκμθρίωςθ

διατίκεται

δ) *+ Ναι *+ Όχι

*+ Ναι *+ Όχι
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θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Όχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα α) *……+
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία (επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.

τθσ

β) *……+

γ) *……+
Τμιματα

Απάντθςθ:

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
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φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων
που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ
ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:

Ονοματεπϊνυμο

*……+

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον *……+
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα

*……+

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Σθλζφωνο:

*……+

Ηλ. ταχυδρομείο:

*……]

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία *……+
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii
το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτθxi·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσxii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασxiii·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Όχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
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xvi

Εάν ναι, αναφζρετεxvii:
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,

α) Ημερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
καταδικαςτικι απόφαςθ:

ςτθν β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xviii

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Όχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xix
(«αςηοκάθαπζη») ;
Εάν ναι, περιγράψτε
λιφκθκανxx:

τα

μζτρα

που *……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Όχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι

-*+ Ναι *+ Όχι

-*+ Ναι *+ Όχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·

γ.2)*……+·

δ) *+ Ναι *+ Όχι

δ) *+ Ναι *+ Όχι

Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii
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*……+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά, εγγράφων): xxiii
αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Όχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxv :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ

*+ Ναι *+ Όχι
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ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

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

διατίκεται

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ

*+ Ναι *+ Όχι

xxvii

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

;

λεπτομερείσ

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

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ

*+ Ναι *+ Όχι

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ
*…...........+

ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
18PROC004125470 Εάν
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μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη
ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω

*+ Ναι *+ Όχι

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ
*.........…+

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή

*+ Ναι *+ Όχι

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxix;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ

*...................…+
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

*+ Ναι *+ Όχι

λεπτομερείσ

*….................+

ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
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μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;

*+ Ναι *+ Όχι
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα
με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των
ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν
εγγράφων που αναφζρονταιxxxi, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά
ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+,
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ
Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

i
ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι)
τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii
χρειάηεται.

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ

iii
Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των
πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι
πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και
τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα
2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ
οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμφρια ευρϊ.
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Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ
απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv
Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων.
v

Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii
φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό
για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ.
viii
Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου,
τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ
11.11.2008, ς. 42).
ix
φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.
x
Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο
ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά
και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xi
Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ
κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των
οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xii
Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ
13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο
λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ
αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiii
Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xiv
Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου
και του υμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ
απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία
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ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ
τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xv
Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ
ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ
ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ
ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ
αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο
73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx
Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί
(μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν
επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxi
τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο
εδάφιο).
xxii
θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό
αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’
εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο
οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο
κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxiv
Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxv
. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxvii
Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ
διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
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xxix

Πρβλ άρκρο 48.

xxx
Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxi

Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xxxii
Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία
αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι
ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.

