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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Έχοντας υπόψη:

Τήν κει!μενή νομοθεσι!α και τις κατ΄ εξουσιοδο! τήσή αυτή! ς εκδοθει!σες κανονιστικε!ς πρα! ξεις,
ο! πως ισχυ! ουν και ιδι!ως τις διατα! ξεις :
1. του  ν.  4412/2016 (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ως ισχύει.
2. του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/ 6-12-2016) 
3. του  Ν.  4320/2015 (α! ρθρ.37)  «Ρυθμι!σεις  για  τή  λή! ψή  α! μεσων  με!τρων  για  τήν
αντιμετω! πισή  τής  ανθρωπιστική! ς  κρι!σής,  τήν  οργα! νωσή  τής  Κυβε!ρνήσής  και  των
Κυβερνήτικω! ν Οργα! νων και λοιπε!ς διατα! ξεις (ΦΕΚ 29/Α΄/2015) .
4. του  Ν.4270/2014 (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5. του  Ν.4250/2014 (Α'  74)  «Διοικήτικε!ς  Απλουστευ! σεις  -  Καταργή! σεις,  Συγχωνευ! σεις
Νομικω! ν Προσω! πων και Υπήρεσιω! ν του Δήμοσι!ου Τομε!α-Τροποποι!ήσή Διατα! ξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπε!ς ρυθμι!σεις» και ειδικο! τερα τις διατα! ξεις του α! ρθρου 1 
6. του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-8-2014) «Με!τρα στή! ριξής και ανα! πτυξής τής ελλήνική! ς
οικονομι!ας στο πλαι!σιο εφαρμογή! ς του Ν. 4046/2012 και α! λλες διατα! ξεις» 
7. του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) «Επει!γοντα με!τρα εφαρμογή! ς των νο! μων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 
8. του  Ν.  4155/2013 (ΦΕΚ  Α΄/120/29-05-2013)  «Εθνικο!  Συ! στήμα  Ηλεκτρονικω! ν
Δήμοσι!ων  Συμβα! σεων  και  α! λλες  διατα! ξεις»  και  τις  διατα! ξεις  του  Ν.  4144/2013  που
τροποποι!ήσε το α! ρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/ 15-07-2010) «Νε!ο Ασφαλιστικο!
Συ! στήμα και συναφει!ς διατα! ξεις, ρυθμι!σεις στις εργασιακε!ς σχε!σεις» 
9. του α! ρθρου 35  N.4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-04-2013), με τις οποι!ες ο ΟΑΕΔ κατε!στή
καθολικο! ς δια! δοχος των καταργήθε!ντων Ν.Π.Δ.Δ. ΟΕΕ & ΟΕΚ
10.του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ/Α/52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
και τις  διατα! ξεις τής υποπαρ. Γ.1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-04-2014).
11.του  Ν.  4024/2011 (α! ρθρ.26)   (ΦΕΚ/Α/226)  «Συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων  της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
12.του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», ως ισχυ! ει. 
13.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”,  και τις διατα! ξεις του α! ρθρου 23 του ν.
4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/ 21-11-2013.
14.του  α! ρθρου  68   “Συμβάσεις  εργολαβίας  εταιρειών  παροχής  υπηρεσιών”  του  ν.
3863/2010 (ΦΕΚ/Α/115)  “Νέο ασφαλιστικό  σύστημα  και  συναφείς  διατάξεις,  ρυθμίσεις
στις εργασιακές σχέσεις.
15.του  Ν. 3548/2007  ΦΕΚ 68/Α/20-3-07 καταχω! ρήσή δήμοσιευ! σεων των φορε!ων του
Δήμοσι!ου στο Νομαρχιακο!  Τυ! πο και α! λλες διατα! ξεις, ο! πως τροποποιή! θήκε και ισχυ! ει με τις
διατα! ξεις  του  α! ρθρου  12  Ν.3688/2008  (ΦΕΚ  Α  /163/5-8-2008)  και  τις  διατα! ξεις  του
α! ρθρου 46 Ν.3801/2009 (ΦΕΚ Α/163/4-9-2009). 
16.του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τή διασταυ! ρωσή
των  στοιχει!ων  του  αναδο! χου  με  τα  στοιχει!α  του  Ε.Σ.Ρ.,  του  π.δ/τος  82/1996  (Α'  66)
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«Ονομαστικοποίηση   μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις
διαδικασίες  ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου  δημόσιου  τομέα»,  τής  κοινή! ς  απο! φασής  των  Υπουργω! ν  Ανα! πτυξής  και
Επικρατει!ας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικα!  με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’,  καθω! ς και των
υπουργικω! ν αποφα! σεων, οι οποι!ες εκδι!δονται, κατ’ εξουσιοδο! τήσή  του α! ρθρου 65 του ν.
4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμο! : α) των μή «συνεργα! σιμων φορολογικα! » κρατω! ν και
β) των κρατω! ν με «προνομιακο!  φορολογικο!  καθεστω! ς» 
17.του Ν. 2956/2001 «Αναδια! ρθρωσή ΟΑΕΔ και α! λλες διατα! ξεις» (ΦΕΚ Α΄258), 
18.του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
19.του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις”  και ιδι!ως των α! ρθρων 7 και 13 ε!ως 15 
20.του  Ν.2518/1997 (ΦΕΚ  Α'164/21-8-2017)   ΠρουQ ποθε!σεις  λειτουργι!ας  ιδιωτικω! ν
επιχειρή! σεων παροχή! ς υπήρεσιω! ν ασφαλει!ας προσο! ντα και υποχρεω! σεις του προσωπικου!
αυτω! ν και α! λλες διατα! ξεις .  
21.του Π.Δ  81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019 «Συ! στασή, συγχω! νευσή , μετονομασι!α και
κατα! ργήσή Υπουργει!ων και καθορισμο! ς  των αρμοδιοτή! των τους –Μεταφορα!  υπήρεσιω! ν
και αρμοδιοτή! των μεταξυ!  των Υπουργει!ων.  
22.του  Π.Δ.  39/2017 (ΦΕΚ  Α/64/4-5-2017)  «Κανονισμο! ς  εξε!τασής  Προδικαστικω! ν
Προσφυγω! ν ενω! πιον τής Α.Ε.Π.Π.»
23.του  Π.Δ.  28/2015 (Α'  34)  “Κωδικοποι!ήσή διατα! ξεων για  τήν  προ! σβασή σε δήμο! σια
ε!γγραφα και στοιχει!α”, 
24.του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145)) “Ανα! λήψή υποχρεω! σεων απο!  τους Διατα! κτες.
25.του  Π.Δ.  136/31-12-2011 (ΦΕΚ  Β’  267)  «Περι!  καθορισμου!  κατω! τατου  υ! ψους  των
δαπανω! ν που ελε!γχονται απο!  το Ελεγκτικο!  Συνε!δριο»
26.του  ΠΔ  63/2005 «Κωδικοποι!ήσή  τής  νομοθεσι!ας  για  τήν  Κυβε!ρνήσή  και  τα
Κυβερνήτικα!  Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98), σε συνδυασμο!  με τις διατα! ξεις των Π.Δ. 85/2012 & Π.Δ.
189/2009
27.του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή!  τής Ελλήνική! ς   Νομοθεσι!ας στήν Οδήγι!α 2000/35 τής
29-06-2000  για  τήν  καταπολε!μήσή  των  καθυστερή! σεων  πλήρωμω! ν  στις  εμπορικε!ς
συναλλαγε!ς» (ΦΕΚ Α΄138) 
28.  του Π.Δ  82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄/11-04-1996) «ονομαστικοποι!ήσή των μετοχω! ν Ελλήνικω! ν
Ανωνυ! μων Εταιρειω! ν», ο! πως αυτε!ς τροποποιή! θήκαν με τις διατα! ξεις του α! ρθρου 8 του Ν.
3310/05, ο! πως αυτο!  τροποποιή! θήκε με το α! ρθρο 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄/ 10-11-
2005) και υπο!  προυQ ποθε!σεις που καθορι!ζονται απο!  τις εν λο! γω διατα! ξεις. 
29.τής  υπ’  αριθ.  190789/3.6.02 απο! φασής  του  Υπ.  Απασχο! λήσής  &  Κοινωνική! ς
Προστασι!ας  (ΦΕΚ  754/B/19.6.02,«Παρα! λλήλή  α! σκήσή  αρμοδιοτή! των»  ο! πως
τροποποιή! θήκε  με  τήν  αριθμο! .  191041/24-07-2003  Υ.Α  του  Υπουργου!  Εργασι!ας  και
Κοινωνικω! ν Ασφαλι!σεων.
30.Tής οδήγι!ας 2014/24/ΕΕ του ΕυρωπαιQκου!  Κοινοβουλι!ου και του Συμβουλι!ου τής 26ής

Φεβρουαρι!ου 2014 σχετικα!  με τις  δήμο! σιες προμή! θειες και  τήν κατα! ργήσή τής οδήγι!ας
2004/18/ΕΚ
31.Του Εκτελεστικου!  Κανονισμου!  (ΕΕ) 2016/7 τής Επιτροπή! ς τής 5ής Ιανουαρι!ου 2016 για
τήν καθιε!ρωσή του τυποποιήμε!νου εντυ! που για το ΕυρωπαιQκο!  Ενιαι!ο  Έγγραφο Προμή! -
θειας.
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32.τής ΥΑ 57654 (ΦΕΚ Β’ 1781/23.5.2017) «Ρυ! θμισή ειδικο! τερων θεμα! των λειτουργι!ας και
διαχει!ρισής του Κεντρικου!  Ηλεκτρονικου!  Μήτρω! ου Δήμοσι!ων Συμβα! σεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργει!ου Οικονομι!ας και Ανα! πτυξής»
33.τής  ΥΑ  56902/215/19-05-2017  (ΦΕΚ  Β/1924/2-6-2017)  «Τεχνικε!ς  λεπτομε!ρειες  και
διαδικασι!ες λειτουργι!ας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».  
34.των σε εκτε!λεσή των ανωτε!ρω νο! μων εκδοθεισω! ν κανονιστικω! ν πρα! ξεων, των λοιπω! ν
διατα! ξεων που αναφε!ρονται ρήτα!  ή!  απορρε!ουν απο!  τα οριζο! μενα στα συμβατικα!  τευ! χή τής
παρου! σας,   καθω! ς  και  του  συνο! λου  των  διατα! ξεων  του  ασφαλιστικου! ,  εργατικου! ,
κοινωνικου! ,  περιβαλλοντικου!  και  φορολογικου!  δικαι!ου  που  διε!πει  τήν  ανα! θεσή  και
εκτε!λεσή τής παρου! σας συ! μβασής, ε!στω και αν δεν αναφε!ρονται ρήτα!  παραπα! νω
35.Το  με  αριθμο!  58978/19-07-2019  πρωτογενε!ς  αι!τήμα  τής  υπήρεσι!ας
(ΑΔΑM:19REQ005317945)  
36.τήν αρ. 32548/1075/07-08-2019 (ΑΔΑ:7Χ33465Θ1-9ΜΣ)  απο! φασή ε!γκρισής ανα! λήψής
υποχρε!ωσής επο! μενων ετω! ν  και τήν αρ.  1064/03-09-2019 απο! φασή ανα! λήψής πολυετου! ς
υποχρε!ωσής  (ΑΔΑ:68ΡΤ4691Ω2-Ι4Μ).
37.Τις   υπ’ αριθ. 3491/49/23-07-2019  αποφα! σεις    του Δ.Σ. του Οργανισμου! , με τήν οποι!α
εγκρι!νεται   ή  προκή! ρυξή  Ανοικτου!   Ηλεκτρονικου!  Δήμο! σιου Διεθνου! ς   Διαγωνισμου!  με
κριτή! ριο ανα! θεσής τήν πλε!ον συμφε!ρουσα απο!  οικονομική!  α! ποψή προσφορα!  βα! σει μο! νο
τής τιμή! ς,  για  ανα! δειξή αναδο! χου  για τήν «Παροχή!  Υπήρεσιω! ν Φυ! λαξής και προστασι!ας
των κτιρι!ων του Οργανισμου!  για ε!να(1) ε!τος με δυνατο! τήτα παρα! τασής για ε!ξι (6) μή! νες»,
συνολικου!  προυQ πολογισμου!  «2.884.119,09€ πλε!ον του ΦΠΑ, (24%) ή!  «3.576.307,67» €
συμπεριλαμβανομε!νου του  ΦΠΑ (24% ) (2.384.205,11€ συνολικο! ς προυQ πολογισμο! ς για ε!να
(1) ε!τος και 1.192.102,56€ προυQ πολογισμο! ς παρα! τασής για ε!ξι (6) μή! νες) . 
38.τήν  υπ΄  αρ.  4355/69/01-10-2019  απο! φασή  με   τήν  οποι!α  εγκρι!νεται  το  σχε!διο  τής
προκή! ρυξής του Ανοικτου!  Ηλεκτρονικου!  Δήμοσι!ου Διεθνου! ς Διαγωνισμου! . 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 1. Ηλεκτρονικο!  Δήμο! σιο  Διεθνή!  Διαγωνισμο!  για  ανα! δειξή αναδο! χου που θα αναλα! βει τήν
«Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων του Οργανισμού για ένα
(1) έτος με δυνατότητα παράτασης για έξι (6) μήνες, με κριτή! ριο ανα! θεσής τήν πλε!ον
συμφε!ρουσα απο!  οικονομική!  α! ποψή προσφορα!  βα! σει μο! νο τήν τιμή! ς , συ! μφωνα με τα  ο! σα
περιγρα! φονται αναλυτικα!  στα συνήμμε!να ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ τής παρου! σας
Διακή! ρυξής  τής Συ! μβασής και τα οποι!α αποτελου! ν αναπο! σπαστο με!ρος αυτή! ς. 
Η εκτιμω! μενή αξι!α τής συ! μβασής ανε!ρχεται στο ποσο!  των  «1.922.746,06» € πλέον ΦΠΑ
24%   για  το  πρω! το  ε!τος  τής  συ! μβασής  και  «961.373,03€  πλε!ον  ΦΠΑ 24%   για  τήν
παρα! τασή δια! ρκειας ε!ξι (6) μήνω! ν,  ή! τοι  «συνολικο! ς προυQ πολογισμο! ς  «2.884.119,09»  €
πλε!ον του ΦΠΑ, (24%) ή!  «3.576.307,67» € συμπεριλαμβανομε!νου του  ΦΠΑ. 
Η  δαπα! νή θα βαρυ! νει τις πιστω! σεις του τακτικου!  προυQ πολογισμου!  του Οργανισμου!  , ΚΑΕ
0892.

2.  Η  παρούσα  σύμβαση  υποδιαιρείται  στα  κάτωθι   τμήματα,  ανάλογα  με  την
Περιφερειακή Διεύθυνση στην  οποία υπάγονται  τα κτίρια των Υπηρεσιών   του
Οργανισμού και  αφορά στην παροχή Υπηρεσιών φύλαξης για το πρώτο έτος της
σύμβασης, ως εξής: 
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Τμήμα (Α) : Κτίρια Υπηρεσιών αρμοδιότητας της  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Υπήρεσι!ες :  1)   ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Εθνική! ς  Αντιστα! σεως 8- Αλιμος) 2) ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Γου! ναρή 2 &

Βουλιαγμε!νής).
 εκτιμω! μενή αξι!α συ! μβασής: 164.143,06€ πλε!ον ΦΠΑ24%

Τμήμα (Β) : Κτίρια Υπηρεσιών αρμοδιότητας της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
& ΝΗΣΩΝ  

Υπήρεσι!ες  :  1)   ΚΠΑ2  ΑΓ.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   2)  ΚΠΑ2  ΑΘΗΝΩΝ  –ΣΧΟΛΗ  ΑΜΕΑ  ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  3)  ΚΠΑ2  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  4)  ΚΠΑ2  ΑΧΑΡΝΩΝ  5)  ΚΠΑ2  ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΙΛΙΟΥ  6)ΚΠΑ2  ΔΑΦΝΗΣ  7)ΚΠΑ2  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  8)ΚΠΑ2
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9) ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10) ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣ 11)ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
12)ΚΠΑ2  ΠΕΙΡΑΙΑ  13)  ΚΠΑ2  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  14)  ΚΠΑ2  ΚΗΦΙΣΙΑΣ  15)ΚΠΑ2
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  16)ΚΠΑ2  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ  17)ΚΠΑ2  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  18)
ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 19) ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 20) ΚΤΙΡΙΟ τ. ΟΕΚ (ΣΟΛΩΜΟΥ60)
21)  ΕΠΑΣ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  Ν.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  22)ΕΠΑΣ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ  23)
ΕΠΑΣ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  ΡΕΝΤΗ   24)  ΕΠΑΣ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ  25)  ΒΝΣ
ΜΕΝΙΔΙΟΥ 26) ΒΝΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ27) ΒΝΣ ΧΑΙkΔΑΡΙΟΥ 

εκτιμω! μενή αξι!α συ! μβασής : 782.186,06€ πλε!ον ΦΠΑ 24% 

Τμήμα  (Γ)  :  Κτίρια  Υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   

Υπήρεσι!ες : 1)  ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ   2) ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 3) ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
4) ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 5) ΕΠΑΣ –ΙΕΚ –ΚΕΤΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

εκτιμω! μενή αξι!α συ! μβασής : 252.910,15€ πλε!ον ΦΠΑ24% 

Τμήμα (Δ) : Κτίρια Υπηρεσιών αρμοδιότητας της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Υπήρεσι!ες : 1)  ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  2) ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
εκτιμω! μενή αξι!α συ! μβασής : 27.419,04€ πλε!ον ΦΠΑ24% 

Τμήμα  (Ε)  :  Κτίρια  Υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Υπήρεσι!ες : 1)  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2) ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  3) ΚΠΑ2
ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ 4) ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ 5) ΟΙΚΙΣΜΟΣ τ. ΟΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΙΙΙ (ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ) 

εκτιμω! μενή αξι!α συ! μβασής : 168.429,89€ πλε!ον ΦΠΑ24% 
 
Τμήμα  (ΣΤ)  :  Κτίρια  Υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
Υπήρεσι!ες : 1)  ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ & ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ   2) ΚΠΑ2  ΚΑΒΑΛΑΣ 
εκτιμω! μενή αξι!α συ! μβασής : 164.036,93€ πλε!ον ΦΠΑ24% 

Τμήμα  (Ζ)  :  Κτίρια  Υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   

Υπήρεσι!ες : 1)  ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ 2) ΚΠΑ2  ΒΟΛΟΥ 3) ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ 4) ΒΝΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5)
ΟΙΚΙΣΜΟΣ τ. ΟΕΚ «ΚΥΡΑ ΚΑΛΗ» ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
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εκτιμω! μενή αξι!α συ! μβασής : 219.909,62€ πλε!ον ΦΠΑ24% 

Τμήμα (Η) : Κτίρια Υπηρεσιών αρμοδιότητας της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Υπήρεσι!ες : 1)  ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  2) ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ  3) ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ  4)

ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΗΣ  5) ΚΠΑ2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6) ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ  

εκτιμω! μενή αξι!α συ! μβασής : 143.711,30€ πλε!ον ΦΠΑ24% 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  για  ένα  ή  περισσότερα  ή  για  όλα  τα  τμήματα  της
σύμβασης και θα καλύπτουν το σύνολο των  κτιρίων των Υπηρεσιών ανά τμήμα . Η
κατακύρωση  της  σύμβασης  θα  γίνει  ανά  Τμήμα  δηλ.  σε  έναν  ή  περισσότερους
οικονομικούς φορείς . 

3. Εναλλακτικές προσφορε!ς δεν γι!νονται δεκτε!ς

4. Η  διάρκεια  τής  συ! μβασής  ορι!ζεται  σε  δω! δεκα  (12)  μή! νες  και  συγκεκριμε!να  για  το
δια! στήμα από την  01/09/2020 και λήγει 31/08/2021, με δυνατότητα παράτασης για
έξι  (6) μήνες ,  εκτο! ς  αν ή κατακυ! ρωσή γι!νει  μετα!  τήν 1/9/2020 οπο! τε ή δια! ρκεια τής
συ! μβασής αρχι!ζει απο!  τήν ήμερομήνι!α τής υπογραφή! ς τής.   
 
5. Οι  υποβαλλο! μενες  στο  διαγωνισμο!  προσφορε!ς  ισχυ! ουν  και  δεσμευ! ουν  τους
προσφε!ροντες  για  180  ημέρες προσμετρου! μενες  απο!  τήν  επομε!νή  τής  ήμερομήνι!ας
ήλεκτρονική! ς αποσφρα! γισής. Προσφορα!  που ορι!ζει χρο! νο ισχυ! ος μικρο! τερο  του παραπα! νω
αναφερο! μενου  απορρι!πτεται  ως  απαρα! δεκτή . Η  ισχυ! ς  τής  προσφορα! ς  μπορει!  να
παρατει!νεται  εγγρα! φως,  εφο! σον του! το  ζήτήθει!  απο!  τήν αναθε!τουσα αρχή! ,  πριν απο!  τή
λή! ξή τής,  κατ'  ανω! τατο ο! ριο για χρονικο!  δια! στήμα ι!σο με τήν προβλεπο! μενή   απο!  τήν
παρου! σα Διακή! ρυξή  αρχική!  δια! ρκεια  ισχυ! ος  τής  προσφορα! ς.  Σε  περι!πτωσή που λή! ξει  ο
χρο! νος ισχυ! ος των προσφορω! ν και δεν ζήτήθει!  παρα! τασή τής προσφορα! ς, ή αναθε!τουσα
αρχή!  δυ! ναται με αιτιολογήμε!νή απο! φασή τής, εφο! σον ή εκτε!λεσή τής  συ! μβασής εξυπήρετει!
το   δήμο! σιο  συμφε!ρον,  να  ζήτή! σει  εκ  των υστε!ρων απο!  τους οικονομικου! ς  φορει!ς  που
συμμετε!χουν στή διαδικασι!α ει!τε να παρατει!νουν τήν προσφορα!  τους ει!τε ο! χι. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής στή διαδικασι!α συ! ναψής τής παρου! σας συ! μβασής ε!χουν φυσικα!
ή!  νομικα!  προ! σωπα  ή!  Ενω! σεις ή!  Συνεταιρισμοι!  , που πλήρου! ν τους ο! ρους, τής παρου! σας
Διακή! ρυξής  . 
Οι ενω! σεις προσω! πων δεν υποχρεου! νται να λα! βουν ορισμε!νή νομική!  μορφή!  προκειμε!νου να
υποβα! λλουν τήν προσφορα! . 
Απαγορεύεται  επί  ποινή  αποκλεισμού ή  συμμετοχή!  στο  διαγωνισμο!  ενο! ς  νομικου!  ή!
φυσικου!  προσω! που σε περισσο! τερες απο!  μι!α συμμετοχε!ς.   

7. Ο  διαγωνισμο! ς  θα  πραγματοποιήθει!  με  τή  χρή! σή  τής  πλατφο! ρμας  του  Εθνικου!
Συστή! ματος Ηλεκτρονικω! ν Δήμοσι!ων Συμβα! σεων (ΕΣΗΔΗΣ), με!σω τής διαδικτυακή! ς πυ! λής
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ., του συστή! ματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε  (35 )
ημερών, απο!  τήν ήμερομήνι!α αποστολή! ς τής  προκή! ρυξής τής συ! μβασής  στήν Υπήρεσι!α
Επι!σήμων Εκδο! σεων  των ΕυρωπαιQκω! ν Κοινοτή! των.  
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8. ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ

ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

Διαδικτυακή!  πυ! λή
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

16/10/2019
ΗΜΕΡΑ:
Τετα! ρτή

16/10/2019
ΗΜΕΡΑ:
Τετα! ρτή

20/11/2019
ΗΜΕΡΑ:
Τετα! ρτή
ΩΡΑ : 15:00

26/11/2019
ΗΜΕΡΑ: Τρι!τή 
ΩΡΑ : 11:00
(Τε!σσερις  (4)
εργα! σιμες ήμε!ρες μετα!
τήν  καταλήκτική!
ήμερομήνι!α  υποβολή! ς
προσφορω! ν) 

Μετα!  τήν παρε!λευσή τής καταλήκτική! ς ήμερομήνι!ας και ω! ρας, δεν υπα! ρχει ή δυνατο! τήτα
υποβολή! ς προσφορα! ς στο Συ! στήμα. 
Προσφορε!ς  που  υποβα! λλονται  ή!  περιε!χονται  καθ΄  οιονδή! ποτε  α! λλο  τρο! πο,  εκτο! ς  τής
ήλεκτρονική! ς  πλατφο! ρμας  ΕΣΗΔΗΣ  και  μετα!  τήν  παραπα! νω  ήμερομήνι!α  και  ω! ρα,
θεωρου! νται  εκπρο! θεσμες  και  ει!τε  επιστρε!φονται  χωρι!ς  να  αποσφραγιστου! ν,  εφο! σον
αποσταλου! ν αποκλειστικα!  εγγρα! φως, ει!τε δεν γι!νονται αποδεκτε!ς με!σω ΕΣΗΔΗΣ, εφο! σον
αποσταλου! ν  ήλεκτρονικα! . 
Ο χρο! νος υποβολή! ς τής προσφορα! ς και οποιαδή! ποτε ήλεκτρονική!  επικοινωνι!α με!σω του
συστή! ματος  βεβαιω! νεται  αυτο! ματα  απο!  το  συ! στήμα  με  υπήρεσι!ες  χρονοσή! μανσής,
συ! μφωνα με τα οριζο! μενα στήν στα α! ρθρα 36,37,258 και 259 του Ν. 4412/2016 και το
α! ρθρο 6 τής Υ.Α Π1/2390/2013 (ΦΕΚ /Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικε!ς  λεπτομε!ρειες και
διαδικασι!ες  λειτουργι!ας  του  Εθνικου!  Συστή! ματος  Ηλεκτρονικω! ν  Δήμοσι!ων  Συμβα! σεων
(ΕΣΗΔΗΣ)»  και σε συνδυασμο!  με τις διατα! ξεις τής ΥΑ 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/
β/2-6-2017) «Τεχνικε!ς λεπτομε!ρειες και διαδικασι!ες λειτουργι!ας του Εθνικου!  Συστή! ματος
Ηλεκτρονικω! ν Δήμοσι!ων Συμβα! σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

9. Σε περιπτω! σεις  τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ , ή οποι!α οφει!λεται σε
γεγονο! τα ανωτε!ρας βι!ας, ή αναθε!τουσα αρχή!  λαμβα! νει α! μεσα ο! λα τα απαιτου! μενα με!τρα
κυρι!ως για τήν τή! ρήσή του ελα! χιστου διαστή! ματος για τήν υποβολή!  τής προσφορα! ς, ο! πως
ιδι!ως ή μετα! θεσή τής καταλήκτική! ς ήμερομήνι!ας και ή σχετική!  δήμοσι!ευσή!  τής. Η ανωτε!ρω
αδυναμι!α πιστοποιει!ται απο!  τή Διευ! θυνσή Ανα! πτυξής και Υποστή! ριξής του ΕΣΗΔΗΣ, τής
Γενική! ς Γραμματει!ας Εμπορι!ου και Προστασι!ας Καταναλωτή!  του Υπουργει!ου Οικονομι!ας
και  Ανα! πτυξής  και  στή  συνε!χεια,  με  αιτιολογήμε!νή  απο! φασή!  τής,  ή  αναθε!τουσα  αρχή!
ρυθμι!ζει τα τής συνε!χειας του διαγωνισμου! .

10. Για τήν συμμετοχή!  στο διαγωνισμο!  οι ενδιαφερο! μενοι οικονομικοι!  φορει!ς  απαιτείται
να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορήγου! μενή  απο!  πιστοποιήμε!νή  αρχή!  παροχή! ς
ψήφιακή! ς υπογραφή! ς  .  Ο κατα! λογος των Αρχω! ν που παρε!χουν ψήφιακή!  υπογραφή!  και
ε!χουν τήν ε!δρα τους στήν Ελλα! δα, αναφε!ρονται στήν ιστοσελι!δα τής Αρχή! ς 
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Τήλεπικοινωνιω! ν  και  Ταχυδρομει!ων  (http://
www  .  eet  .  gr  /  opencms  /  EETT  /  ElectronicCommunications  /  DigitalSignatures     
/  Supervised  .  list  .  html  ) .  Στή συνε!χεια  να εγγραφου! ν στο ήλεκτρονικο!  συ! στήμα (ΕΣΗΔΗΣ-
Διαδικτυακή!  πυ! λή – www  .  promitheus  .  gov  .  gr   ) ακολουθω! ντας τήν διαδικασι!α εγγραφή! ς που
ορι!ζεται στις διατα! ξεις τής ΥΑ 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/β/2-6-2017) «Τεχνικε!ς
λεπτομε!ρειες  και  διαδικασι!ες  λειτουργι!ας  του  Εθνικου!  Συστή! ματος  Ηλεκτρονικω! ν
Δήμοσι!ων  Συμβα! σεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»,   ως  αναλυτικα!  ορι!ζεται  στο  κεφα! λαιο  2.4.2 τής
παρου! σας Προκή! ρυξής «Χρο! νος & Τρο! πος Υποβολή! ς των Προσφορω! ν».
Εξαιρου! νται  οι  αλλοδαποι!  οικονομικοι!  φορει!ς,  που  μπορου! ν  να  αυθεντικοποιου! ν   τήν
προσφορα!  τους ή!  οποιοδή! ποτε ε!γγραφο υπογρα! φεται απο!  εκει!νους με οποιοδή! ποτε α! λλον
προ! σφορο  τρο! πο,  εφο! σον  στή  χω! ρα  προε!λευσής  τους  δεν  ει!ναι  υποχρεωτική!  ή  χρή! σή
προήγμε!νής ψήφιακή! ς υπογραφή! ς σε διαδικασι!ες συ! ναψής δήμοσι!ων συμβα! σεων (παρ. 7
του αρθρ. 92 του ν. 4412/2016, ο! πως τροποποιή! θήκε με τον Ν.Ν.4605/2019).   

11.Κατα!  τα λοιπα!  ο διαγωνισμο! ς, θα διενεργήθει!  συ! μφωνα με τις διατα! ξεις τής παρου! σας
καθω! ς  και  τις  Ενο! τήτες  και  Παραρτή! ματα  που  επισυνα! πτονται  στήν  παρου! σα  και
αποτελου! ν αναπο! σπαστο με!ρος αυτή! ς : 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ESPD) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ–  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  –ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  –ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
12.  Εφ΄ο! σον  απο!  τους  ενδιαφερο! μενους  οικονομικου! ς  φορει!ς   ζήτήθου! ν  εγκαι!ρως
συμπλήρωματικε!ς  πλήροφορι!ες σχετικα!  με τον προκήρυσσο! μενο διαγωνισμο!  (π.χ σχετικα!
με  τις  τεχνικε!ς  προδιαγραφε!ς  ή! /και  οποιοδή! ποτε  δικαιολογήτικο! ),  ισχυ! ουν   τα
καθοριζο! μενα στο α! ρθρο 67 (παρ.2) του ν. 4412/2016.   

13. Επι!σής,  εα! ν  ο  προσφε!ρων  δεν  ε!χει  ασκή! σει,  εμπροθε!σμως,  προσφυγή!  κατα!  τής
διακή! ρυξής  του  διαγωνισμου! ,  ή!  ε!χει  απορριφθει!  ή  ανωτε!ρω  προσφυγή! ,  θεωρει!ται  ο! τι
αποδε!χεται πλή! ρως και ανεπιφυλα! κτως, ο! λους τους ο! ρους τής διακή! ρυξής και δεν δυ! ναται,
με τήν προσφορα!  του ή!  με οιονδή! ποτε α! λλο τρο! πο, να αποκρου! σει ευθε!ως ή!  εμμε!σως τους
ο! ρους τής διακή! ρυξής. 

14. Το πλή! ρες κει!μενο τής παρου! σας Διακή! ρυξής θα καταχωρήθει!: 
α)  στο Κεντρικο!  Ηλεκτρονικο!  Μήτρω! ο Δήμοσι!ων Συμβα! σεων (ΚΗΜΔΗΣ)
β) στή διαδικτυακή!  πυ! λή του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,
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γ)  στο  διαδι!κτυο,  στήν  ιστοσελι!δα  τής  αναθε!τουσας  αρχή! ς,  στή  διευ! θυνσή  (URL)  :
www  .  oaed  .  g  r    στήν διαδρομή!  :  Νέα & Ανακοινώσεις    ► Προμήθειες –Διαγωνισμοί  ΕΠΙΛΟΓΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ► ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ). 

   Προκή! ρυξή   (  περι!λήψή τής παρου! σας Διακή! ρυξής) θα δήμοσιευτει!:   
α)  στήν Υπήρεσι!α των Εκδο! σεων τις ΕυρωπαιQκή! ς Ένωσής.  
β) στο διαδι!κτυο, στον ιστο! τοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ο! πως
προβλε!πεται στήν περι!πτωσή 16 τής παραγρα! φου 4 του α! ρθρου 2 του Ν. 3861/2010.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
Δ/ ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

…………………………………..
(ψηφιακή υπογραφή) 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚA ΣΤΟΙΧΕIΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικο! ς  Ανοικτο! ς Διεθνή! ς  Διαγωνισμο! ς

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Παροχή Υπηρεσιών  Φύλαξης και  προστασίας των
κτιρίων  του  Οργανισμού  για  ένα  (1)  έτος  με
δυνατότητα παράτασης για έξι (6) μήνες»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η πλε!ον συμφε!ρουσα απο!  οικονομική!  α! ποψή προσφορα!
βα! σή μο! νο τής τιμή! ς 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΙΔΟΣ/
CPV 

ΚΑΕ 0892/ 98341140-8 «Υπήρεσι!ες φυ! λακα κτιρι!ου»

ΚΩΔΙΚΟI NUTS 
 

EL30: Αττική!  (Διενε!ργεια) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προυQ πολογισμο! ς  ανε!ρχεται  στο  ποσο!  των
«1.922.746,06»€  πλε!ον του  ΦΠΑ,  (24%) ή!
«2.384.205,11» € συμπεριλαμβανομένου  του   ΦΠΑ
προϋπολογισμός για ένα (1) έτος και 
961.373,03€ πλε!ον του ΦΠΑ 24% , ή! τοι 1.192.102,56€
συμπεριλαμβανομε!νου  του  ΦΠΑ   προυQ πολογισμο! ς
παρα! τασής για ε!ξι (6) μή! νες) . 

Αναλυτικο! ς  προυQ πολογισμο! ς  ανα!  τμή! μα  για  το  πρω! το
ε!τος τής συ! μβασής : 
Τμήμα  (Α):  Κτίρια  Υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Συνολική!  προυQ πολογισθει!σα δαπα! νή :
164.143,06€  πλε!ον  ΦΠΑ24%,  ή! τοι  203.537,39  €
συμπεριλαμβανομε!νου του ΦΠΑ. 

Τμήμα  (Β)  :  Κτίρια  Υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  &
ΝΗΣΩΝ

Συνολική!  προυQ πολογισθει!σα δαπα! νή:
782.186,06€  πλε!ον  ΦΠΑ  24%  ,  ή! τοι  969.910,72€
συμπεριλαμβανομε!νου του ΦΠΑ. 

Τμήμα  (Γ)  :  Κτίρια  Υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   

Συνολική!  προυQ πολογισθει!σα δαπα! νή:
252.910,15€  πλε!ον  ΦΠΑ24%,   ή! τοι  313.608,59€
συμπεριλαμβανομε!νου του ΦΠΑ. 
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Τμήμα  (Δ)  :  Κτίρια  Υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ   

Συνολική!  προυQ πολογισθει!σα δαπα! νή:
27.419,04€  πλε!ον  ΦΠΑ24%,   ή! τοι  33.999,61€
συμπεριλαμβανομε!νου του ΦΠΑ. 

Τμήμα  (Ε)  :  Κτίρια  Υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Συνολική!  προυQ πολογισθει!σα δαπα! νή:
168.429,89€  πλε!ον  ΦΠΑ24%,  ή! τοι  208.853,06€
συμπεριλαμβανομε!νου του ΦΠΑ. 

Τμήμα (ΣΤ) :  Κτίρια Υπηρεσιών αρμοδιότητας της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  

Συνολική!  προυQ πολογισθει!σα δαπα! νή:
164.036,93€  πλε!ον  ΦΠΑ24%,   ή! τοι  203.405,79€
συμπεριλαμβανομε!νου του ΦΠΑ. 

Τμήμα  (Ζ)  :  Κτίρια  Υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   

Συνολική!  προυQ πολογισθει!σα δαπα! νή:
219.909,62€  πλε!ον  ΦΠΑ24%,   ή! τοι  272.687,93€
συμπεριλαμβανομε!νου του ΦΠΑ. 

Τμήμα  (Η)  :  Κτίρια  Υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ    

Συνολική!  προυQ πολογισθει!σα δαπα! νή:
143.711,30€  πλε!ον  ΦΠΑ24%,   ή! τοι  178.202,02€
συμπεριλαμβανομε!νου του ΦΠΑ  .   
(απο! φασή ανα! λήψής πολυετου! ς  υποχρε!ωσής 1064/03-
09-2019)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η δαπα! νή  βαρυ! νει τον ΠρουQ πολογισμο!  του ΟΑΕΔ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η  διάρκεια  τής  συ! μβασής  ορι!ζεται  σε  δω! δεκα  (12)
μή! νες  απο!  τήν  01/09/2020  και  λή! γει  31/08/2021,  με
δυνατο! τήτα  παρα! τασής  για  ε!ξι  (6)  μή! νες,  εκτο! ς  αν  ή
κατακυ! ρωσή  γι!νει  μετα!  τήν  01/09/2020  οπο! τε  ή
δια! ρκεια  τής  αρχι!ζει  απο!  τήν  ήμερομήνι!α   υπογραφή! ς
τής . 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική  υποβολή:   Στή  διαδικτυακή!  πυ! λή
www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του  Εθνικου!  Συστή! ματος
Ηλεκτρονικω! ν Δήμοσι!ων Συμβα! σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  .
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙ  O  ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ   : 
Οργανισμο! ς  Απασχο! λήσής  Εργατικου!  δυναμικου!  ,
Εθνική! ς Αντιστα! σεως 8, Άλιμος 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή : 16/10/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή : 20/11/2019 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η  αποσφρα! γισή  των  προσφορω! ν  των  υποψή! φιων
αναδο! χων θα γι!νει με!σω ήλεκτρονικου!  συστή! ματος του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , τήν 26/11/2019 ω! ρα Ελλα! δος 11:00π.μ

A/A  Συστήματος 78338
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμι!α Οργανισμο! ς Απασχο! λήσής Εργατικου!
Δυναμικου!

Ταχυδρομική!  διευ! θυνσή Εθνική! ς Αντιστα! σεως  8, ΄Αλιμος 
Πο! λή Αθή! να 
Ταχυδρομικο! ς Κωδικο! ς 17456
Χω! ρα ΕΛΛΑΔΑ 
Κωδικο! ς ΝUTS EL30 
Τήλε!φωνο 2109989502, 2109989585
Φαξ 2109989589
Ηλεκτρονικο!  Ταχυδρομει!ο B  4@  oaed  .  gr   

Αρμο! διος για πλήροφορι!ες επι! τής διακή! ρυξής Δ. Στα! ιQκου-Μ. Τσαβαρή!   
Αρμο! διος  για  πλήροφορι!ες  επι!  τεχνικω! ν
θεμα! των 

Ο.Μπω! κου- Μ. Καραμπλα! κα 
2109989529-2109989403
Email: o.mpokou@oaed.gr 
m.karamplaka@oaed.gr 

Γενική!  Διευ! θυνσή στο διαδι!κτυο  (URL) www  .  oaed  .  gr   

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθε!τουσα Αρχή!  ει!ναι ο Οργανισμο! ς Απασχο! λήσής Εργατικου!  Δυναμικου!   που ανή! κει
στους φορει!ς Γενική! ς Κυβε!ρνήσής και συγκεκριμε!να στον υποτομε!α Κεντρική! ς Κυβε!ρνήσής.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η  κυ! ρια  δραστήριο! τήτα  τής  Αναθε!τουσας  Αρχή! ς  ει!ναι  ή  παροχή!  Γενικω! ν  Δήμοσι!ων
Υπήρεσιω! ν 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμο! ς θα διεξαχθει! με τήν ανοικτή!  διαδικασι!α του α! ρθρου 27 του ν. 4412/2016 
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορε!ας  χρήματοδο! τήσής  τής  παρου! σας  συ! μβασής  ει!ναι   Οργανισμο! ς  Απασχο! λήσής
Εργατικου!  Δυναμικου! .   Η δαπα! νή για τήν εν λο! γω συ! μβασή βαρυ! νει τον Κωδικο!  Αριθμο!
Εξο! δων  (Κ.Α.Ε.)  0892   σχετική! ς  πι!στωσής   των  προϋπολογισμών  των  ετών
2019,2020,2021 και 2022 του Οργανισμού. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικει!μενο τής συ! μβασής  ει!ναι ή  «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των
κτιρίων  του  Οργανισμού  για  ένα  (1)  έτος με  δυνατότητα παράτασης  για  έξι  (6)
μήνες» 
Οι παρεχο! μενες υπήρεσι!ες κατατα! σσονται στον ακο! λουθο  κωδικο!  του Κοινου!  Λεξιλογι!ου
δήμοσι!ων συμβα! σεων (CPV) :98341140-8 «Υπήρεσι!ες φυ! λακα κτιρι!ου» 

Η  παρούσα  σύμβαση  υποδιαιρείται  στα  κάτωθι  τμήματα,  ανάλογα  με  την
Περιφερειακή Διεύθυνση στην  οποία υπάγονται  τα κτίρια των Υπηρεσιών   του
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Οργανισμού και  αφορά στην παροχή Υπηρεσιών φύλαξης για το πρώτο έτος της
σύμβασης,  ως εξής: 

Τμήμα (Α) : Κτίρια Υπηρεσιών αρμοδιότητας της  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Υπήρεσι!ες :  1)   ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Εθνική! ς  Αντιστα! σεως 8- Αλιμος) 2) ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Γου! ναρή 2 &

Βουλιαγμε!νής).
εκτιμω! μενή  αξι!α  συ! μβασής:  164.143,06€  πλε!ον  ΦΠΑ24%  ή! τοι  203.537,39  €
συμπεριλαμβανομε!νου του ΦΠΑ. 

Τμήμα (Β) : Κτίρια Υπηρεσιών αρμοδιότητας της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
& ΝΗΣΩΝ  

Υπήρεσι!ες  :  1)   ΚΠΑ2  ΑΓ.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   2)  ΚΠΑ2  ΑΘΗΝΩΝ  –ΣΧΟΛΗ  ΑΜΕΑ  ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  3)  ΚΠΑ2  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  4)  ΚΠΑ2  ΑΧΑΡΝΩΝ  5)  ΚΠΑ2  ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΙΛΙΟΥ  6)ΚΠΑ2  ΔΑΦΝΗΣ  7)ΚΠΑ2  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  8)ΚΠΑ2
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9) ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10) ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣ 11)ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ
12)ΚΠΑ2  ΠΕΙΡΑΙΑ  13)  ΚΠΑ2  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  14)  ΚΠΑ2  ΚΗΦΙΣΙΑΣ  15)ΚΠΑ2
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  16)ΚΠΑ2  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ  17)ΚΠΑ2  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  18)
ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 19) ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 20) ΚΤΙΡΙΟ τ. ΟΕΚ (ΣΟΛΩΜΟΥ60)
21)  ΕΠΑΣ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  Ν.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  22)ΕΠΑΣ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ  23)
ΕΠΑΣ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  ΡΕΝΤΗ   24)  ΕΠΑΣ  ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ  25)  ΒΝΣ
ΜΕΝΙΔΙΟΥ 26) ΒΝΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 27) ΒΝΣ ΧΑΙkΔΑΡΙΟΥ 

εκτιμω! μενή  αξι!α  συ! μβασής  :  782.186,06€  πλε!ον  ΦΠΑ  24%,  ή! τοι  969.910,72€
συμπεριλαμβανομε!νου του ΦΠΑ. 

Τμήμα  (Γ)  :  Κτίρια  Υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   

Υπήρεσι!ες : 1)  ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ   2) ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 3) ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
4) ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 5) ΕΠΑΣ –ΙΕΚ –ΚΕΤΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

εκτιμω! μενή  αξι!α  συ! μβασής  :  252.910,15€  πλε!ον  ΦΠΑ24%  ,  ή! τοι
313.608,59€.συμπεριλαμβανομε!νου του ΦΠΑ. 
 
Τμήμα (Δ) : Κτίρια Υπηρεσιών αρμοδιότητας της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Υπήρεσι!ες : 1)  ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  2) ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
εκτιμω! μενή  αξι!α  συ! μβασής  :  27.419,04€  πλε!ον  ΦΠΑ24%  ,  ή! τοι  33.999,61€
συμπεριλαμβανομε!νου του ΦΠΑ. 

Τμήμα  (Ε)  :  Κτίρια  Υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Υπήρεσι!ες : 1)  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2) ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  3) ΚΠΑ2
ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ 4) ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ 5) ΟΙΚΙΣΜΟΣ τ. ΟΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΙΙΙ (ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ) 

εκτιμω! μενή  αξι!α  συ! μβασής  :  168.429,89€  πλε!ον  ΦΠΑ24%  ή! τοι  208.853,06€
συμπεριλαμβανομε!νου του ΦΠΑ.
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Τμήμα  (ΣΤ)  :  Κτίρια  Υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  

Υπήρεσι!ες : 1)  ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ & ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ   2) ΚΠΑ2  ΚΑΒΑΛΑΣ 
εκτιμω! μενή  αξι!α  συ! μβασής  :  164.036,93€  πλε!ον  ΦΠΑ24%  ,  ή! τοι  203.405,79€
συμπεριλαμβανομε!νου του ΦΠΑ. 

Τμήμα  (Ζ)  :  Κτίρια  Υπηρεσιών  αρμοδιότητας  της   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   

Υπήρεσι!ες : 1)  ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ 2) ΚΠΑ2  ΒΟΛΟΥ 3) ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ 4) ΒΝΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5)
ΟΙΚΙΣΜΟΣ τ. ΟΕΚ «ΚΥΡΑ ΚΑΛΗ» ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

εκτιμω! μενή  αξι!α  συ! μβασής  :  219.909,62€  πλε!ον  ΦΠΑ24%  ή! τοι  272.687,93€
συμπεριλαμβανομε!νου του ΦΠΑ.

Τμήμα (Η) : Κτίρια Υπηρεσιών αρμοδιότητας της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Υπήρεσι!ες : 1)  ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  2) ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ  3) ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ  4)

ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΗΣ  5) ΚΠΑ2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6) ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ  

εκτιμω! μενή  αξι!α  συ! μβασής  :  143.711,30€  πλε!ον  ΦΠΑ24%  ή! τοι  178.202,02€
συμπεριλαμβανομε!νου του ΦΠΑ.

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  για  ένα  ή  περισσότερα  ή  για  όλα  τα  τμήματα  της
σύμβασης και θα καλύπτουν το σύνολο των  κτιρίων των Υπηρεσιών ανά τμήμα .
Η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει  ανά Τμήμα δηλ.  σε έναν ή περισσότερους
οικονομικούς φορείς . 

Η εκτιμω! μενή αξι!α τής συ! μβασής ανε!ρχεται στο ποσο!  των  «1.922.746,06» € πλέον ΦΠΑ
24%   για  το  πρω! το  ε!τος  τής  συ! μβασής  και  «961.373,03€  πλε!ον  ΦΠΑ 24%   για  τήν
παρα! τασή δια! ρκειας ε!ξι (6) μήνω! ν ,  ή! τοι   συνολικο! ς προυQ πολογισμο! ς  «2.884.119,09»  €
πλε!ον του ΦΠΑ24% (692.188,58€) , ήτοι «3.576,307,67» € συμπεριλαμβανομε!νου του
ΦΠΑ. 
Η δια! ρκεια τής συ! μβασής ορι!ζεται  σε δω! δεκα (12) μή! νες και συγκεκριμε!να για το δια! στήμα
απο!  τήν 1/09/2020 και λή! γει 31/08/2021,  με δυνατο! τήτα παρα! τασής για ε!ξι  (6) μή! νες,
εκτο! ς  αν ή κατακυ! ρωσή γι!νει μετα!  τήν 1/9/2020 οπο! τε ή δια! ρκεια τής αρχι!ζει  απο!  τήν
ήμερομήνι!α τής υπογραφή! ς τής . 
Αναλυτική!  περιγραφή!  του αντικειμε!νου τής συ! μβασής δι!δεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ & ΙΙΙ
τής παρου! σας διακή! ρυξής. 

Η συ! μβασή θα ανατεθει!  με το κριτή! ριο τής πλέον συμφέρουσας  από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της τιμής . 
 
1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανα! θεσή και εκτε!λεσή τής συ! μβασής διε!πεται απο!  τήν κει!μενή νομοθεσι!α και τις  κατ΄
εξουσιοδο! τήσή αυτή! ς εκδοθει!σες κανονιστικε!ς πρα! ξεις, ο! πως ισχυ! ουν και ιδι!ως οι διατα! ξεις
και αποφα! σεις που αναφε!ρονται ρήτα!  στο προοι!μιο τής απο! φασής τής Αναθε!τουσας Αρχή! ς
για τήν προκή! ρυξή του διαγωνισμου!  ή!  απορρε!ουν  απο!  τα οριζο! μενα  στα συμβατικα!  τευ! χή
τής  παρου! σας,  καθω! ς  και  το  συ! νολο  των  διατα! ξεων  του  ασφαλιστικου! ,  εργατικου! ,
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κοινωνικου! , περιβαλλοντικου!  και φορολογικου!  δικαι!ου, ε!στω και αν δεν αναφε!ρονται ρήτα!
παραπα! νω . 
  
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταλήκτική!  ήμερομήνι!α παραλαβή! ς των προσφορω! ν ει!ναι ή 20/11/2019 και ω! ρα 11:00.
Η  διαδικασι!α  θα  διενεργήθει!  με  χρή! σή  τής  πλατφο! ρμας  του  Εθνικου!  Συστή! ματος
Ηλεκτρονικω! ν  Δήμοσι!ων  Συμβα! σεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  με!σω  τής  Διαδικτυακή! ς  πυ! λής
www.promitheus.gov.gr του ως α! νω συστή! ματος, τήν  26/11/2019,  ήμε!ρα Τρι!τή  και ω! ρα
11:00.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκή! ρυξή τής παρου! σας συ! μβασής απεστα! λή με ήλεκτρονικα!  με!σα για δήμοσι!ευσή στις
14/10/2019 στήν Υπήρεσι!α  Εκδο! σεων τής ΕυρωπαιQκή! ς Ένωσής.    
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης  : 
1. καταχωρήθηκε στή διαδικτυακή!  πυ! λή του Κεντρικου!  Ηλεκτρονικου!  Μήτρω! ου Δήμοσι!ων
Συμβα! σεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
2. καταχωρήθηκε στή διαδικτυακή!  πυ! λή του Εθνικου!  Συστή! ματος Ηλεκτρονικου!  Δήμοσι!ου
Συμβα! σεων   Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  :   http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  ο! που  ε!λαβε  Συστήμικο!
Αριθμο!  :78338
3. καταχωρήθηκε στήν  ιστοσελι!δα  τής  αναθε!τουσας  αρχή! ς,  στή  διευ! θυνσή  (URL)  :
www  .  oaed  .  g  r    στήν διαδρομή!  : Νε!α & Ανακοινω! σεις    ► Προμή! θειες –Διαγωνισμοι!  ΕΠΙΛΟΓΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ► ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, αρχει!ο PDF)  .
Η προκήρυξη   (  περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  

Προκή! ρυξή  (περι!λήψή τής παρου! σας Διακή! ρυξής)  ο! πως προβλε!πεται στήν περι!πτωσή 16
τής  παραγρα! φου 4  του  α! ρθρου  2  του Ν.  3861/2010   αναρτή! θήκε  στο  διαδι!κτυο,  στον
ιστο! τοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοι! φορει!ς δεσμευ! ονται ο! τι:
α) τήρου! ν και θα εξακολουθή! σουν να τήρου! ν κατα!  τήν εκτε!λεσή τής συ! μβασής,  εφο! σον
επιλεγου! ν,  τις υποχρεω! σεις τους που απορρε!ουν απο!  τις διατα! ξεις τής περιβαλλοντική! ς,
κοινωνικοασφαλιστική! ς και εργατική! ς  νομοθεσι!ας, που ε!χουν θεσπιστει!  με το δι!καιο τής
Ένωσής,  το  εθνικο!  δι!καιο,  συλλογικε!ς  συμβα! σεις  ή!  διεθνει!ς  διατα! ξεις  περιβαλλοντικου! ,
κοινωνικου!  και  εργατικου!  δικαι!ου,  οι  οποι!ες  απαριθμου! νται  στο  Παρα! ρτήμα  Χ  του
Προσαρτή! ματος Α του ν. 4412/2016. Η τή! ρήσή των εν λο! γω υποχρεω! σεων ελε!γχεται και
βεβαιω! νεται απο!  τα ο! ργανα που επιβλε!πουν τήν εκτε!λεσή των δήμοσι!ων συμβα! σεων και
τις αρμο! διες δήμο! σιες αρχε!ς και υπήρεσι!ες που ενεργου! ν εντο! ς των ορι!ων τής ευθυ! νής και
τής αρμοδιο! τήτα! ς τους
β)  δεν  θα  ενεργή! σουν  αθε!μιτα,  παρα! νομα  ή!  καταχρήστικα!  καθ΄ο! λή  τή  δια! ρκεια  τής
διαδικασι!ας ανα! θεσής, αλλα!  και κατα!  το στα! διο εκτε!λεσής τής συ! μβασής, εφο! σον επιλεγου! ν
γ)  λαμβα! νουν  τα  κατα! λλήλα  με!τρα  για  να  διαφυλα! ξουν  τήν  εμπιστευτικο! τήτα  των
πλήροφοριω! ν που ε!χουν χαρακτήρισθει! ως τε!τοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα ε!γγραφα τής παρου! σας διαδικασι!ας συ! ναψής συ! μβασής ει!ναι τα ακο! λουθα: 

 ή Προκή! ρυξή τής Συ! μβασής, ο! πως αυτή!  ε!χει δήμοσιευτει!  στήν Επι!σήμή Εφήμερι!δα
τής ΕυρωπαιQκή! ς Ένωσής 

 ή  παρου! σα  Διακή! ρυξή  με  τα  Παραρτή! ματα  που  αποτελου! ν  αναπο! σπαστο  με!ρος
αυτή! ς 

 το ΕυρωπαιQκο!  Ενιαι!ο Έγγραφο Συ! μβασής [ΕΕΕΣ]  

 οι  συμπλήρωματικε!ς  πλήροφορι!ες  που  τυχο! ν  παρε!χονται  στο  πλαι!σιο  τής
διαδικασι!ας, ιδι!ως σχετικα!  με τις προδιαγραφε!ς και τα σχετικα!  δικαιολογήτικα!

 το σχε!διο τής συ! μβασής με τα Παραρτή! ματα!  τής 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες  οι  επικοινωνι!ες  σε  σχε!σή  με  τα  βασικα!  στοιχει!α  τής  διαδικασι!ας  συ! ναψής  τής
συ! μβασής,  καθω! ς  και  ο! λες  οι  ανταλλαγε!ς  πλήροφοριω! ν,  ιδι!ως  ή  ήλεκτρονική!  υποβολή! ,
εκτελου! νται  με  τή  χρή! σή  τής  πλατφο! ρμας  του  Εθνικου!  Συστή! ματος  Ηλεκτρονικω! ν
Δήμοσι!ων  Συμβα! σεων (ΕΣΗΔΗΣ),  με!σω τής  Διαδικτυακή! ς  πυ! λής  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  
του ως α! νω συστή! ματος.

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικα!  αιτή! ματα παροχή! ς διευκρινι!σεων υποβα! λλονται ήλεκτρονικα!  και στήν ελλήνική!
γλω! σσα,  το  αργο! τερο  με!χρι  και  δέκα  (10)  ημέρες,  πριν  τήν  καταλήκτική!  ήμερομήνι!α
υποβολή! ς  προσφορω! ν  και  απαντω! νται  αντι!στοιχα στο δικτυακο!  το! πο  του διαγωνισμου!
με!σω τής Διαδικτυακή! ς πυ! λής  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτή! ματα παροχή! ς
συμπλήρωματικω! ν πλήροφοριω! ν – διευκρινι!σεων  υποβα! λλονται απο!  εγγεγραμμε!νους  στο
συ! στήμα οικονομικου! ς φορει!ς, δήλαδή!  απο!  εκει!νους που διαθε!τουν σχετικα!  διαπιστευτή! ρια
που  τους  ε!χουν  χορήγήθει!  (ο! νομα  χρή! στή  και  κωδικο!  προ! σβασής)  και  απαραι!τήτα  το
ήλεκτρονικο!  αρχει!ο  με  το  κει!μενο  των  ερωτήμα! των  ει!ναι  ψήφιακα!  υπογεγραμμε!νο.
Αιτή! ματα  παροχή! ς  διευκρινή! σεων  που  υποβα! λλονται  ει!τε  με  α! λλο  τρο! πο  ει!τε  το
ήλεκτρονικο!  αρχει!ο που τα συνοδευ! ει δεν ει!ναι ψήφιακα!  υπογεγραμμε!νο, δεν εξετα! ζονται.
Κανε!νας προσφε!ρων δεν μπορει!,  σε οποιαδή! ποτε περι!πτωσή να επικαλεστει!  προφορικε!ς
απαντή! σεις εκ με!ρους τής αναθε!τουσας, σχετικα!  με τους ο! ρους τής παρου! σας διακή! ρυξής. 
Όταν  τα  σχετικα!  αιτή! ματα  ε!χουν  ζήτήθει!  εγκαι!ρως  απο!  τον  οικονομικο!  φορε!α,  ή
αναθε!τουσα οφει!λει να απαντα!  το αργο! τερο έξι (6) ημέρες πριν τή λή! ξή τής  προθεσμι!ας
που ορι!ζεται για τήν παραλαβή!  των προσφορω! ν (άρθρο 67 παρ.2 Ν.4412/2016) .

Η  αναθε!τουσα  αρχή!  μπορει!  να  παρατείνει  την  προθεσμία  παραλαβής  των
προσφορών  (άρθρο  60  παρ.3  Ν.4412/2016), ου! τως  ω! στε  ο! λοι  οι  ενδιαφερο! μενοι
οικονομικοι!  φορει!ς να μπορου! ν να λα! βουν γνω! σή ο! λων των αναγκαι!ων πλήροφοριω! ν για
τήν κατα! ρτισή των προσφορω! ν στις ακο! λουθες περιπτω! σεις:
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α)  Όταν,  για  οποιονδή! ποτε  λο! γο,  προ! σθετες  πλήροφορι!ες,  αν  και  ζήτή! θήκαν  απο!  τον
οικονομικο!  φορε!α ε!γκαιρα δεν ε!χουν παρασχεθει! το αργο! τερο έξι (6) ημέρες πριν απο!  τήν
προθεσμι!α που ορι!ζεται για τήν παραλαβή!  των προσφορω! ν.
β) Όταν τα ε!γγραφα τής συ! μβασής υφι!στανται σήμαντικε!ς αλλαγε!ς.
Η δια! ρκεια τής παρα! τασής θα ει!ναι ανα! λογή με τή σπουδαιο! τήτα των πλήροφοριω! ν που
ζήτή! θήκαν ή!  των αλλαγω! ν.
Όταν οι προ! σθετες πλήροφορι!ες δεν ε!χουν ζήτήθει!  ε!γκαιρα ή!  δεν ε!χουν σήμασι!α για τήν
προετοιμασι!α κατα! λλήλων προσφορω! ν, δεν απαιτει!ται παρα! τασή των προθεσμιω! ν 

2.1.4 Γλώσσα
Επι!σήμή γλω! σσα τής διαδικασι!ας ει!ναι η ελληνική και κα! θε  ε!γγραφο τής  συ! μβασής  ε!χει
συνταχθει! στήν ελλήνική!  γλω! σσα.
Οι  προσφορές  και  τα περιλαμβανο! μενα σε αυτε!ς  στοιχει!α  συντα! σσονται στήν ελλήνική!
γλω! σσα  ή!  συνοδευ! ονται  απο!  επι!σήμή  μετα! φρασή!  τους  στήν  ελλήνική!  γλω! σσα.  Στα
αλλοδαπα!  δήμο! σια  ε!γγραφα και  δικαιολογήτικα!  εφαρμο! ζεται  ή  Συνθή! κή  τής  Χα! γής  τής
5ής.10.1961,  που κυρω! θήκε με το ν.  1497/1984 (Α΄188) .   Ειδικα! ,  τα αλλοδαπα!  ιδιωτικα!
ε!γγραφα συνοδευ! ονται απο!  μετα! φρασή!  τους στήν ελλήνική!  γλω! σσα επικυρωμε!νή ει!τε απο!
προ! σωπο αρμο! διο κατα!  τις διατα! ξεις τής εθνική! ς νομοθεσι!ας ει!τε απο!  προ! σωπο κατα!  νο! μο
αρμο! διο  τής  χω! ρας  στήν  οποι!α  ε!χει  συνταχθει!  το  ε!γγραφο  (α! ρθρο  92,  παρ.4  του  ν.
4412/2016, ο! πως τροποποιή! θήκε με τήν παρ. 8 του α! ρθρου 43 Ν.4605/2019).
Τα  αποδεικτικά  έγγραφα συντα! σσονται  στήν  ελλήνική!  γλω! σσα  ή!  συνοδευ! ονται  απο!
επι!σήμή  μετα! φρασή!  τους  στήν  ελλήνική!  γλω! σσα.  Στα  αλλοδαπα!  δήμο! σια  ε!γγραφα  και
δικαιολογήτικα!  εφαρμο! ζεται ή Συνθή! κή τής Χα! γής τής 5.10.1961, που κυρω! θήκε με το Ν.
1497/1984 (Α΄188). Ειδικα! , τα αλλοδαπα!  ιδιωτικα!  ε!γγραφα συνοδευ! ονται απο!  μετα! φρασή!
τους στήν ελλήνική!  γλω! σσα επικυρωμε!νή ει!τε απο!  προ! σωπο αρμο! διο κατα!  τις διατα! ξεις τής
εθνική! ς  νομοθεσι!ας  ει!τε  απο!  προ! σωπο  κατα!  νο! μο  αρμο! διο  τής  χω! ρας  στήν  οποι!α  ε!χει
συνταχθει! το ε!γγραφο (α! ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, ο! πως τροποποιή! θήκε με το α! ρθρο
107 περ. 14 του ν. 4497/2017, σε συνδυασμο!  με τήν παρ. 7αβ του α! ρθρου 43 Ν.4605/2019).
Κα! θε  μορφή! ς  επικοινωνι!α  με  τήν  αναθε!τουσα  αρχή! ,  καθω! ς  και  μεταξυ!  αυτή! ς  και  του
αναδο! χου, θα γι!νονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι  εγγυήτικε!ς  επιστολε!ς  των  παραγρα! φων  2.2.2  και  4.1 εκδι!δονται  απο!  πιστωτικα!
ιδρυ! ματα ή!  χρήματοδοτικα!   ή!  ασφαλιστικε!ς επιχειρή! σεις κατα!  τήν ε!ννοια των περιπτω! σεων
β`  και  γ`  τής  παρ.  1  του  α! ρθρου  14  του  ν.  4364/  2016  (Α`13)   (δια! ταξή  α! ρθρου  120
Ν.4512/2018 σε συνδυασμο!  με δια! ταξή α! ρθρου 15 παρ.1 Ν.4541/2018)  που λειτουργου! ν
νο! μιμα στα κρα! τή - με!λή τής Ένωσής ή!  του ΕυρωπαιQκου!  Οικονομικου!  Χω! ρου ή!  στα κρα! τή-
με!ρή τής ΣΔΣ και ε!χουν, συ! μφωνα με τις ισχυ! ουσες διατα! ξεις, το δικαι!ωμα αυτο! . Μπορου! ν,
επι!σής,  να  εκδι!δονται  απο!  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.   ή!  να  παρε!χονται  με  γραμμα! τιο  του
Ταμει!ου  Παρακαταθήκω! ν  και  Δανει!ων  με  παρακατα! θεσή  σε  αυτο!  του  αντι!στοιχου
χρήματικου!  ποσου! .  Αν  συσταθει!  παρακαταθή! κή  με  γραμμα! τιο  παρακατα! θεσής
χρεογρα! φων στο Ταμει!ο Παρακαταθήκω! ν και Δανει!ων, τα τοκομερι!δια ή!  μερι!σματα που
λή! γουν κατα!  τή δια! ρκεια τής εγγυ! ήσής επιστρε!φονται μετα!  τή λή! ξή τους στον υπε!ρ ου ή
εγγυ! ήσή οικονομικο!  φορε!α.
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Οι  εγγυήτικε!ς  επιστολε!ς  εκδι!δονται  κατ’  επιλογή!  των  οικονομικω! ν  φορε!ων  απο!  ε!ναν  ή!
περισσο! τερους εκδο! τες τής παραπα! νω παραγρα! φου.
Οι εγγυή! σεις αυτε!ς περιλαμβα! νουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) τήν ήμερομήνι!α ε!κδοσής,
β) τον εκδο! τή,
γ) τήν αναθε!τουσα αρχή!  προς τήν οποι!α απευθυ! νονται, 
δ) τον αριθμο!  τής εγγυ! ήσής,
ε) το ποσο!  που καλυ! πτει ή εγγυ! ήσή, 
στ) τήν πλή! ρή επωνυμι!α, τον Α.Φ.Μ. και τή διευ! θυνσή του οικονομικου!  φορε!α υπε!ρ του
οποι!ου εκδι!δεται ή εγγυ! ήσή (στήν περι!πτωσή ε!νωσής αναγρα! φονται ο! λα τα παραπα! νω για
κα! θε με!λος τής ε!νωσής), 
ζ) τους ο! ρους ο! τι:  αα) ή εγγυ! ήσή παρε!χεται  ανε!κκλήτα και ανεπιφυ! λακτα,  ο δε εκδο! τής
παραιτει!ται του δικαιω! ματος τής διαιρε!σεως και τής διζή! σεως, και ββ) ο! τι σε περι!πτωσή
κατα! πτωσής  αυτή! ς,  το  ποσο!  τής  κατα! πτωσής  υπο! κειται  στο  εκα! στοτε  ισχυ! ον  τε!λος
χαρτοσή! μου,
ή)  τα  στοιχει!α  τής  σχετική! ς  διακή! ρυξής  και  τήν  καταλήκτική!  ήμερομήνι!α  υποβολή! ς
προσφορω! ν  (περ.5 α! ρθρου 107 Ν.4497/17), 
θ) τήν ήμερομήνι!α λή! ξής ή!  τον χρο! νο ισχυ! ος τής εγγυ! ήσής, 
ι)  τήν  ανα! λήψή  υποχρε!ωσής  απο!  τον  εκδο! τή  τής  εγγυ! ήσής  να  καταβα! λει  το  ποσο!  τής
εγγυ! ήσής ολικα!  ή!  μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετα!  απο!  απλή!  ε!γγραφή ειδοποι!ήσή
εκει!νου  προς  τον  οποι!ο  απευθυ! νεται  και  ια)  στήν  περι!πτωσή  των  εγγυή! σεων  καλή! ς
εκτε!λεσής, τον αριθμο!  και τον τι!τλο τής σχετική! ς συ! μβασής. 
Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών   στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  V   της παρούσας     

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής –Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής  

2.2.1 Δικαίωμα  συμμετοχής 
1. Δικαι!ωμα συμμετοχή! ς στή διαδικασι!α συ! ναψής τής παρου! σας συ! μβασής ε!χουν φυσικα!  ή!
νομικα!  προ! σωπα και,  σε περι!πτωσή ενω! σεων οικονομικω! ν φορε!ων,  τα με!λή αυτω! ν,  που
ει!ναι εγκατεστήμε!να σε:
α) κρα! τος-με!λος τής Ένωσής,
β) κρα! τος-με!λος του ΕυρωπαιQκου!  Οικονομικου!  Χω! ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρι!τες χω! ρες που ε!χουν υπογρα! ψει και κυρω! σει τή ΣΔΣ, στο βαθμο!  που ή υπο!  ανα! θεσή
δήμο! σια συ! μβασή καλυ! πτεται απο!  τα Παραρτή! ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε!ς σήμειω! σεις
του σχετικου!  με τήν Ένωσή Προσαρτή! ματος I τής ως α! νω Συμφωνι!ας, καθω! ς και 
δ) σε τρι!τες χω! ρες που δεν εμπι!πτουν στήν περι!πτωσή γ΄ τής παρου! σας παραγρα! φου και
ε!χουν συνα! ψει  διμερει!ς  ή!  πολυμερει!ς  συμφωνι!ες  με  τήν  Ένωσή σε  θε!ματα διαδικασιω! ν
ανα! θεσής δήμοσι!ων συμβα! σεων.
2. Οι  ενω! σεις  οικονομικω! ν  φορε!ων,  συμπεριλαμβανομε!νων  και  των  προσωρινω! ν
συμπρα! ξεων, δεν απαιτει!ται να περιβλήθου! ν συγκεκριμε!νή νομική!  μορφή!  για τήν υποβολή!
προσφορα! ς.
3. Στις περιπτω! σεις υποβολή! ς προσφορα! ς απο!  ε!νωσή οικονομικω! ν φορε!ων, ο! λα τα με!λή
τής  ευθυ! νονται  ε!ναντι  τής  αναθε!τουσας  αρχή! ς  αλλήλε!γγυα  και  εις  ολο! κλήρον.  Σε
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περι!πτωσή ανα! θεσής τής συ! μβασής στήν ε!νωσή, ή ευθυ! νή αυτή!  εξακολουθει! με!χρι πλή! ρους
εκτε!λεσής τής Συ! μβασής.  Κατα!  τα λοιπα!  ισχυ! ουν τα αναφερο! μενα στο α! ρθρο 19 του Ν.
4412/16. 

2.2.2     Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1.  Για  τήν  ε!γκυρή  συμμετοχή!  στή  διαδικασι!α  συ! ναψής τής  παρου! σας  συ! μβασής,
κατατι!θεται  απο!  τους  συμμετε!χοντες  οικονομικου! ς  φορει!ς  (προσφε!ροντες),   εγγυήτική!
επιστολή!  συμμετοχή! ς, που ανε!ρχεται στο 2% τής εκτιμω! μενής αξι!ας τής συ! μβασής εκτο! ς
ΦΠΑ, ή! τοι ποσου!   των τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ
και ενενήντα δύο λεπτών του ευρώ «38.454,92»€,  εφο! σον ή υποβλήθει!σα προσφορα!
καλυ! πτει  το συ! νολο των υπήρεσιω! ν  τής συ! μβασής (για ο! λα τα  τμή! ματα) ,  ει!τε επι!  του
επιμε!ρους  προυQ πολογισμου!  του  κα! θε   τμή! ματος   εφο! σον  ή  υποβλήθει!σα  προσφορα!
καλυ! πτει με!ρος  (τμή! μα)  τής συ! μβασής, ή! τοι αναλυτικο! τερα : 
Για το τμήμα (Α)   τής συ! μβασής  το υ! ψος τής εγγυ! ήσής συμμετοχή! ς ανε!ρχεται στο ποσο!
των τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα έξι  λεπτών του ευρώ
« 3.282,86»
Για το τμήμα (Β) τής συ! μβασής  το υ! ψος τής εγγυ! ήσής συμμετοχή! ς ανε!ρχεται στο ποσο!
των  δεκαπέντε  χιλιάδων  εξακοσίων  σαράντα  τριών  ευρώ  και  εβδομήντα  δύο
λεπτών του ευρώ « 15.643,72»
Για το τμήμα (Γ) τής συ! μβασής το υ! ψος τής εγγυ! ήσής συμμετοχή! ς ανε!ρχεται στο ποσο!  των
πέντε χιλιάδων πενήντα οκτώ  ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ  « 5.058,20»
Για το τμήμα (Δ) τής συ! μβασής  το υ! ψος τής εγγυ! ήσής συμμετοχή! ς ανε!ρχεται στο ποσο!
των  πεντακοσίων  σαράντα  οκτώ  ευρώ  και  τριάντα  οκτώ  λεπτών  του  ευρώ  «
548,38»
Για το τμήμα (Ε) τής συ! μβασής  το υ! ψος τής εγγυ! ήσής συμμετοχή! ς ανε!ρχεται στο ποσο!
των τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ  «
3.368,60»
Για το τμήμα (ΣΤ)  τής συ! μβασής το υ! ψος τής εγγυ! ήσής συμμετοχή! ς ανε!ρχεται στο ποσο!
των τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών του
ευρώ « 3.280,74»
Για το τμήμα (Ζ) τής συ! μβασής  το υ! ψος τής εγγυ! ήσής συμμετοχή! ς ανε!ρχεται στο ποσο!
των  τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα  οκτώ ευρώ και δεκαεννέα  λεπτών
του ευρώ  « 4.398,19»
Για το τμήμα (Η) τής συ! μβασής  το υ! ψος τής εγγυ! ήσής συμμετοχή! ς ανε!ρχεται στο ποσο!
των δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι τριών  λεπτών
του ευρώ  « 2.874,23»

Στήν περι!πτωσή ε!νωσής οικονομικω! ν φορε!ων, ή εγγυ! ήσή συμμετοχή! ς περιλαμβα! νει και τον
ο! ρο  ο! τι  ή  εγγυ! ήσή  καλυ! πτει  τις  υποχρεω! σεις  ο! λων  των  οικονομικω! ν  φορε!ων  που
συμμετε!χουν στήν ε!νωσή.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά
τη  λήξη  του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς  (παρ.  2.4.5  τής  παρου! σας) ,  α! λλως  ή
προσφορα!  απορρι!πτεται. Η αναθε!τουσα αρχή!  μπορει!, πριν τή λή! ξή τής προσφορα! ς, να ζήτα!
απο!  τον προσφε!ροντα να παρατει!νει, πριν τή λή! ξή τους, τή δια! ρκεια ισχυ! ος τής προσφορα! ς
και τής εγγυ! ήσής συμμετοχή! ς.
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2.2.2.2. Η  εγγυ! ήσή  συμμετοχή! ς  επιστρε!φεται  στον  ανα! δοχο  με  τήν  προσκο! μισή  τής
εγγυ! ήσής καλή! ς εκτε!λεσής. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
α) τήν α! πρακτή πα! ροδο τής προθεσμι!ας α! σκήσής ενδικοφανου! ς προσφυγή! ς ή!  τήν ε!κδοσή
απο! φασής επι! ασκήθει!σας προσφυγή! ς κατα!  τής απο! φασής κατακυ! ρωσής και 
β) τήν  α! πρακτή  πα! ροδο  τής  προθεσμι!ας  α! σκήσής   ε!νδικων  βοήθήμα! των  προσωρινή! ς
δικαστική! ς προστασι!ας  ή!  τήν ε!κδοσή απο! φασής επ’ αυτω! ν . 
γ) τήν ολοκλή! ρωσή του προσυμβατικου!  ελε!γχου απο!  το Ελεγκτικο!  Συνε!δριο

Για τα προήγου! μενα στα! δια τής κατακυ! ρωσής ή εγγυ! ήσή συμμετοχή! ς επιστρε!φεται στους
συμμετε!χοντες στις κα! τωθι περιπτω! σεις: 
α) λή! ξής του χρο! νου ισχυ! ος τής προσφορα! ς και μή ανανε!ωσής αυτή! ς και
β) απο! ρριψής τής προσφορα! ς τους κι εφο! σον δεν ε!χει ασκήθει!  ενδικοφανή! ς προσφυγή!  ή!
ε!νδικο βοή! θήμα ή!  ε!χει εκπνευ! σει α! πρακτή ή προθεσμι!α α! σκήσής ενδικοφανου! ς προσφυγή! ς
ή!  ενδι!κων βοήθήμα! των ή!  ε!χει λα! βει χω! ρα παραι!τήσή απο!  το δικαι!ωμα α! σκήσής αυτω! ν ή!
ε!χουν  απορριφθει!  αμετακλή! τως  (περ.α’  παραγρ.  1  του  α! ρθρου  72  Ν.4412/2016,  ο! πως
τροποποιή! θήκε τήν παρ. 4 του α! ρθρου 107 Ν.4497/17, σε συνδυασμο!  με τήν παρ.5 εδ. δ’
του α! ρθρου 43 Ν.4605/2019).

Η εγγυ! ήσή συμμετοχή! ς καταπίπτει, αν ο προσφε!ρων 
 αποσυ! ρει τήν προσφορα!  του κατα!  τή δια! ρκεια ισχυ! ος αυτή! ς, 
 παρε!χει ψευδή!  στοιχει!α ή!  πλήροφορι!ες που αναφε!ρονται στα α! ρθρα 2.2.3 έως 2.2.7
 δεν προσκομι!σει εγκαι!ρως τα προβλεπο! μενα απο!  τήν παρου! σα δικαιολογήτικα!  ή!  δεν

προσε!λθει εγκαι!ρως για υπογραφή!  τής συ! μβασής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται  απο!  τή  συμμετοχή!  στήν  παρου! σα  διαδικασι!α  συ! ναψής  συ! μβασής
(διαγωνισμο! ) οικονομικο! ς φορε!ας, εφο! σον συντρε!χει στο προ! σωπο!  του (εα! ν προ! κειται για
μεμονωμε!νο φυσικο!  ή!  νομικο!  προ! σωπο) ή!  σε ε!να απο!  τα με!λή του (εα! ν προ! κειται για ε!νωσή
οικονομικω! ν φορε!ων) ε!νας ή!  περισσο! τεροι απο!  τους ακο! λουθους λο! γους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους: 
α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  ο! πως  αυτή!  ορι!ζεται  στο  α! ρθρο  2  τής
απο! φασής-πλαι!σιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλι!ου  τής  24ής  Οκτωβρι!ου  2008,  για  τήν
καταπολε!μήσή του οργανωμε!νου εγκλή! ματος (ΕΕ L 300 τής 11.11.2008 σ.42), 
β)  δωροδοκία, ο! πως ορι!ζεται  στο α! ρθρο 3  τής  συ! μβασής περι!  τής  καταπολε!μήσής τής
διαφθορα! ς στήν οποι!α ενε!χονται υπα! λλήλοι των ΕυρωπαιQκω! ν Κοινοτή! των ή!  των κρατω! ν-
μελω! ν τής Ένωσής (ΕΕ C 195 τής 25.6.1997, σ. 1) και στήν παρα! γραφο 1 του α! ρθρου 2 τής
απο! φασής-πλαι!σιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλι!ου  τής  22ας  Ιουλι!ου  2003,  για  τήν
καταπολε!μήσή τής δωροδοκι!ας στον ιδιωτικο!  τομε!α (ΕΕ L 192 τής 31.7.2003, σ. 54), καθω! ς
και ο! πως ορι!ζεται στήν κει!μενή νομοθεσι!α ή!  στο εθνικο!  δι!καιο του οικονομικου!  φορε!α, 
γ)  απάτη, κατα!  τήν ε!ννοια του α! ρθρου 1 τής συ! μβασής σχετικα!  με τήν προστασι!α  των
οικονομικω! ν συμφερο! ντων των ΕυρωπαιQκω! ν Κοινοτή! των (ΕΕ C 316 τής 27.11.1995, σ. 48),
ή οποι!α κυρω! θήκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
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δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή!  εγκλή! ματα  συνδεο! μενα  με  τρομοκρατικε!ς
δραστήριο! τήτες,  ο! πως ορι!ζονται, αντιστοι!χως, στα α! ρθρα 1 και 3 τής απο! φασής-πλαι!σιο
2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλι!ου  τής  13ής  Ιουνι!ου  2002,  για  τήν  καταπολε!μήσή  τής
τρομοκρατι!ας (ΕΕ  L 164 τής 22.6.2002, σ. 3) ή!  ήθική!  αυτουργι!α ή!  συνε!ργεια ή!  απο! πειρα
δια! πραξής εγκλή! ματος, ο! πως ορι!ζονται στο α! ρθρο 4 αυτή! ς, 
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων από  παράνομες  δραστηριότητες ή!  χρήματοδο! τήσή  τής
τρομοκρατι!ας,  ο! πως  αυτε!ς  ορι!ζονται  στο  α! ρθρο  1  τής  Οδήγι!ας  2005/60/ΕΚ  του
ΕυρωπαιQκου!  Κοινοβουλι!ου και του Συμβουλι!ου τής 26ής Οκτωβρι!ου 2005, σχετικα!  με τήν
προ! λήψή τής χρήσιμοποι!ήσής του χρήματοπιστωτικου!  συστή! ματος για τή νομιμοποι!ήσή
εσο! δων απο!  παρα! νομες δραστήριο! τήτες  και τή χρήματοδο! τήσή τής τρομοκρατι!ας (ΕΕ  L
309  τής  25.11.2005,  σ.  15),  ή  οποι!α  ενσωματω! θήκε  στήν  εθνική!  νομοθεσι!α  με  το  ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και α! λλες μορφε!ς εμπορι!ας ανθρω! πων, ο! πως ορι!ζονται στο α! ρθρο 2
τής  Οδήγι!ας  2011/36/ΕΕ  του  ΕυρωπαιQκου!  Κοινοβουλι!ου  και  του  Συμβουλι!ου  τής  5ής
Απριλι!ου 2011, για τήν προ! λήψή και τήν καταπολε!μήσή τής εμπορι!ας ανθρω! πων και για
τήν προστασι!α των θυμα! των τής, καθω! ς και για τήν αντικατα! στασή τής απο! φασής-πλαι!σιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλι!ου (ΕΕ L 101 τής 15.4.2011, σ. 1), ή οποι!α ενσωματω! θήκε στήν
εθνική!  νομοθεσι!α με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο  οικονομικο! ς  φορε!ας   αποκλείεται,    επι!σής      ο! ταν  το  προ! σωπο  εις  βα! ρος  του  οποι!ου
εκδο! θήκε τελεσι!δική καταδικαστική!  απο! φασή ει!ναι με!λος του διοικήτικου! , διευθυντικου!  ή!
εποπτικου!  οργα! νου του ή!  ε!χει  εξουσι!α εκπροσω! πήσής,  λή! ψής αποφα! σεων ή!  ελε!γχου σε
αυτο! .
Στις  περιπτω! σεις  εταιρειω! ν  περιορισμε!νής  ευθυ! νής  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικω! ν  εταιρειω! ν
(Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  ιδιωτικω! ν  κεφαλαιουχικω! ν  εταιρειω! ν  (IKE),  ή  υποχρε!ωσή  του
προήγου! μενου εδαφι!ου   αφορα!  κατ’  ελα! χιστον  στους διαχειριστε!ς  ή!  τους ομορρυ! θμους
εται!ρους  .
Στις  περιπτω! σεις  ανωνυ! μων εταιρειω! ν  (Α.Ε.),  ή  υποχρε!ωσή του προήγου! μενου εδαφι!ου
αφορα!  ιδι!ως  τον Διευθυ! νοντα Συ! μβουλο, καθω! ς και ο! λα τα με!λή του Διοικήτικου!  Συμβουλι!-
ου.
Σε ο! λες τις υπο! λοιπες περιπτω! σεις νομικω! ν προσω! πων, ή υποχρε!ωσή των προήγου! μενων
εδαφι!ων αφορα!  στους νο! μιμους εκπροσω! πους τους.
Στις περιπτω! σεις των αστικω! ν συνεταιρισμω! ν (συμπεριλαμβανομε!νων των Κοιν.Σ.Επ. κλπ)
ή υποχρε!ωσή του προήγου! μενου εδαφι!ου αφορα!  ο! λα τα με!λή του Διοικήτικου!  Συμβουλι!ου
και τα με!λή του Εποπτικου!  του Συμβουλι!ου.
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  (παρ.  10  άρθρου  73
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την περ.9 του άρθρου 107 Ν.4497/17)

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτο!  ε!χει διαπιστωθει!  απο!
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δικαστική!  ή!  διοικήτική!  απο! φασή με τελεσι!δική και δεσμευτική!  ισχυ! , συ! μφωνα με διατα! ξεις
τής χω! ρας ο! που ει!ναι εγκατεστήμε!νος  ή!  τήν εθνική!  νομοθεσι!α  ή! /και 
β)ο! ταν ή αναθε!τουσα αρχή!  μπορει!  να αποδει!ξει με τα κατα! λλήλα με!σα ο! τι ο οικονομικο! ς
φορε!ας ε!χει αθετή! σει τις υποχρεω! σεις του ο! σον αφορα!  τήν καταβολή!  φο! ρων ή!  εισφορω! ν
κοινωνική! ς ασφα! λισής.
Αν ο οικονομικο! ς φορε!ας ει!ναι Έλλήνας πολι!τής ή!  ε!χει τήν εγκατα! στασή!  του στήν Ελλα! δα,
οι υποχρεω! σεις του που αφορου! ν τις εισφορε!ς κοινωνική! ς ασφα! λισής καλυ! πτουν το! σο τήν
κυ! ρια ο! σο και τήν επικουρική!  ασφα! λισή.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικο! ς φορε!ας, ο! ταν ε!χει εκπλήρω! σει τις υποχρεω! σεις του ει!τε
καταβα! λλοντας  τους  φο! ρους  ή!  τις  εισφορε!ς  κοινωνική! ς  ασφα! λισής  που  οφει!λει,
συμπεριλαμβανομε!νων, κατα!  περι!πτωσή, των δεδουλευμε!νων το! κων ή!  των προστι!μων ει!τε
υπαγο! μενος σε δεσμευτικο!  διακανονισμο!  για τήν καταβολή!  τους
 ή! /και
γ) ή Αναθε!τουσα Αρχή!   γνωρι!ζει ή!  μπορει!  να αποδει!ξει με τα κατα! λλήλα με!σα ο! τι ε!χουν
επιβλήθει!  σε βα! ρος του οικονομικου!  φορε!α, με!σα σε χρονικο!  δια! στήμα δυ! ο (2) ετω! ν πριν
απο!  τήν ήμερομήνι!α  λή! ξής  τής  προθεσμι!ας  υποβολή! ς  προσφορα! ς:  αα)  τρεις  (3)  πρα! ξεις
επιβολή! ς  προστι!μου  απο!  τα  αρμο! δια  ελεγκτικα!  ο! ργανα  του  Σω! ματος  Επιθεω! ρήσής
Εργασι!ας για παραβα! σεις τής εργατική! ς νομοθεσι!ας που χαρακτήρι!ζονται, συ! μφωνα με τήν
υπουργική!  απο! φασή 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),  ο! πως εκα! στοτε ισχυ! ει,  ως «υψήλή! ς» ή!
«πολυ!  υψήλή! ς»  σοβαρο! τήτας,  οι  οποι!ες  προκυ! πτουν  αθροιστικα!  απο!  τρεις  (3)
διενεργήθε!ντες  ελε!γχους,  ή!  ββ)  δυ! ο  (2)  πρα! ξεις  επιβολή! ς  προστι!μου  απο!  τα  αρμο! δια
ελεγκτικα!  ο! ργανα  του  Σω! ματος  Επιθεω! ρήσής  Εργασι!ας  για  παραβα! σεις  τής  εργατική! ς
νομοθεσι!ας που αφορου! ν τήν αδή! λωτή εργασι!α, οι οποι!ες προκυ! πτουν αθροιστικα!  απο!  δυ! ο
(2)  διενεργήθε!ντες  ελε!γχους.  Οι  υπο!  αα΄  και  ββ΄  κυρω! σεις  πρε!πει  να  ε!χουν  αποκτή! σει
τελεσι!δική και δεσμευτική!  ισχυ!  (α! ρθρο 73 παρ. 2 περι!πτωσή γ του ν. 4412/2016 , ή οποι!α
προστε!θήκε με το α! ρθρο 39 του ν. 4488/2017). 

2.2.3.3. Αποκλει!εται απο!  τή συμμετοχή!  στή διαδικασι!α συ! ναψής τής παρου! σας συ! μβασής,
οικονομικο! ς φορε!ας σε οποιαδή! ποτε απο!  τις ακο! λουθες καταστα! σεις: 
(α) εα! ν ε!χει αθετή! σει τις υποχρεω! σεις που προβλε!πονται στήν παρ. 2 του α! ρθρου 18 του ν.
4412/2016, 
(β) εα! ν  τελει!  υπο!  πτω! χευσή ή!  ε!χει  υπαχθει!  σε  διαδικασι!α  εξυγι!ανσής  ή!  ειδική! ς
εκκαθάρισης ή!  τελει! υπο!  αναγκαστική!  διαχει!ρισή απο!  εκκαθαριστή!  ή!  απο!  το δικαστή! ριο ή!
ε!χει υπαχθει! σε διαδικασι!α πτωχευτικου!  συμβιβασμου!  ή!  ε!χει αναστει!λει τις επιχειρήματικε!ς
του δραστήριο! τήτες ή!  εα! ν βρι!σκεται σε οποιαδή! ποτε ανα! λογή κατα! στασή προκυ! πτουσα
απο!  παρο! μοια διαδικασι!α, προβλεπο! μενή σε εθνικε!ς διατα! ξεις νο! μου. Η αναθε!τουσα αρχή!
μπορει!  να  μήν  αποκλει!ει  ε!ναν  οικονομικο!  φορε!α  ο  οποι!ος  βρι!σκεται  σε  μι!α  εκ  των
καταστα! σεων  που  αναφε!ρονται  στήν  περι!πτωσή  αυτή! ,  υπο!  τήν  προυQ πο! θεσή  ο! τι
αποδεικνυ! ει ο! τι ο εν λο! γω φορε!ας ει!ναι σε θε!σή να εκτελε!σει τή συ! μβασή, λαμβα! νοντας
υπο! ψή  τις  ισχυ! ουσες  διατα! ξεις  και  τα  με!τρα  για  τή  συνε!χισή  τής  επιχειρήματική! ς  του
λειτουργι!ας, 
(γ) υπα! ρχουν επαρκω! ς ευ! λογες ενδει!ξεις που οδήγου! ν στο συμπε!ρασμα ο! τι ο οικονομικο! ς
φορε!ας συνή! ψε συμφωνι!ες  με α! λλους οικονομικου! ς  φορει!ς  με στο! χο τή στρε!βλωσή του
ανταγωνισμου! , 
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(δ) εα! ν μι!α κατα! στασή συ! γκρουσής συμφερο! ντων κατα!  τήν ε!ννοια του α! ρθρου 24 του ν.
4412/2016  δεν  μπορει!  να  θεραπευθει!  αποτελεσματικα!  με  α! λλα,  λιγο! τερο  παρεμβατικα! ,
με!σα, 
(ε) εα! ν μι!α κατα! στασή στρε!βλωσής του ανταγωνισμου!  απο!  τήν προ! τερή συμμετοχή!  του
οικονομικου!  φορε!α κατα!  τήν προετοιμασι!α τής διαδικασι!ας συ! ναψής συ! μβασής, κατα!  τα
οριζο! μενα στο α! ρθρο 48 του ν. 4412/2016,  δεν μπορει!  να θεραπευθει!  με α! λλα, λιγο! τερο
παρεμβατικα! , με!σα, 
(στ)  εα! ν  ε!χει  επιδει!ξει  σοβαρή!  ή!  επαναλαμβανο! μενή  πλήμμε!λεια  κατα!  τήν  εκτε!λεσή
ουσιω! δους  απαι!τήσής  στο  πλαι!σιο  προήγου! μενής  δήμο! σιας  συ! μβασής,  προήγου! μενής
συ! μβασής  με  αναθε!τοντα  φορε!α  ή!  προήγου! μενής  συ! μβασής  παραχω! ρήσής  που  ει!χε  ως
αποτε!λεσμα τήν προ! ωρή καταγγελι!α τής προήγου! μενής συ! μβασής, αποζήμιω! σεις ή!  α! λλες
παρο! μοιες κυρω! σεις, 
(ζ) εα! ν ε!χει κριθει! ε!νοχος σοβαρω! ν ψευδω! ν δήλω! σεων κατα!  τήν παροχή!  των πλήροφοριω! ν
που απαιτου! νται για τήν εξακρι!βωσή τής απουσι!ας των λο! γων αποκλεισμου!  ή!  τήν πλή! ρωσή
των κριτήρι!ων  επιλογή! ς,  ε!χει  αποκρυ! ψει  τις  πλήροφορι!ες  αυτε!ς  ή!  δεν  ει!ναι  σε θε!σή να
προσκομι!σει  τα  δικαιολογήτικα!  που  απαιτου! νται  κατ’  εφαρμογή!  τής  παρ.  2.2.6.2.  τής
παρου! σας, 
(η) εα! ν επιχει!ρήσε να επήρεα! σει με αθε!μιτο τρο! πο τή διαδικασι!α λή! ψής αποφα! σεων τής
αναθε!τουσας  αρχή! ς,  να  αποκτή! σει  εμπιστευτικε!ς  πλήροφορι!ες  που  ενδε!χεται  να  του
αποφε!ρουν  αθε!μιτο  πλεονε!κτήμα  στή  διαδικασι!α  συ! ναψής  συ! μβασής  ή!  να  παρα! σχει  εξ
αμελει!ας  παραπλανήτικε!ς  πλήροφορι!ες  που  ενδε!χεται  να  επήρεα! σουν  ουσιωδω! ς  τις
αποφα! σεις που αφορου! ν τον αποκλεισμο! , τήν επιλογή!  ή!  τήν ανα! θεσή, 
(θ) εα! ν ή αναθε!τουσα αρχή!  μπορει!  να αποδει!ξει,  με κατα! λλήλα με!σα ο! τι  ε!χει διαπρα! ξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποι!ο θε!τει εν αμφιβο! λω τήν ακεραιο! τήτα!  του
Ειδικα!  για  τις  συμβα! σεις  παροχή! ς  υπήρεσιω! ν  φύλαξης  ως  σοβαρο!  επαγγελματικο!
παρα! πτωμα νοου! νται, ιδι!ως, οι λο! γοι που αναφε!ρονται στήν περι!πτωσή γ τής παρ. 2 του
α! ρθρου 68 του ν. 3863/2010

Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  (α)  έως  (θ)   η  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει
καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  τρία  (3)  έτη  από  την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  (παρα! γρ.10 του α! ρθρου 73 ν.4412/2016, ή οποι!α
προστε!θήκε με το α! ρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017). 

2.2.3.4.  Ο  οικονομικο! ς  φορε!ας  αποκλει!εται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο κατα!  τή
δια! ρκεια  τής  διαδικασι!ας  συ! ναψής  τής  παρου! σας  συ! μβασής,  ο! ταν  αποδεικνυ! εται  ο! τι
βρι!σκεται, λο! γω πρα! ξεων ή!  παραλει!ψεω! ν του, ει!τε πριν ει!τε κατα!  τή διαδικασι!α, σε μι!α απο!
τις ως α! νω περιπτω! σεις.

2.2.3.5. Αποκλείεται,  επι!σής,  οικονομικο! ς  φορε!ας  απο!  τή  συμμετοχή!  στή  διαδικασι!α
συ! ναψής τής παρου! σας  συ! μβασής εα! ν συντρε!χουν οι προυQ ποθε!σεις εφαρμογή! ς τής παρ. 4
του α! ρθρου 8 του ν. 3310/2005, ο! πως ισχυ! ει (αμιγω! ς εθνικο! ς λο! γος αποκλεισμου! ).

2.2.3.6. Οικονομικο! ς  φορε!ας που εμπι!πτει σε μια απο!  τις καταστα! σεις που αναφε!ρονται
στις  παραγρα! φους  2.2.3.1  και  2.2.3.3  μπορει!  να  προσκομι!ζει  στοιχει!α  προκειμε!νου  να
αποδει!ξει ο! τι τα με!τρα που ε!λαβε επαρκου! ν για να αποδει!ξουν τήν αξιοπιστι!α του, παρο! τι
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συντρε!χει ο σχετικο! ς λο! γος αποκλεισμου!  (αυτoκα! θαρσή). Εα! ν τα στοιχει!α κριθου! ν επαρκή! ,
ο εν λο! γω οικονομικο! ς φορε!ας δεν αποκλει!εται απο!  τή διαδικασι!α συ! ναψής συ! μβασής. Τα
με!τρα που λαμβα! νονται απο!  τους οικονομικου! ς φορει!ς αξιολογου! νται σε συνα! ρτήσή με τή
σοβαρο! τήτα και τις ιδιαι!τερες περιστα! σεις του ποινικου!  αδική! ματος ή!  του παραπτω! ματος.
Αν τα με!τρα κριθου! ν ανεπαρκή! ,  γνωστοποιει!ται στον οικονομικο!  φορε!α το σκεπτικο!  τής
απο! φασής  αυτή! ς.  Οικονομικο! ς  φορε!ας  που  ε!χει  αποκλειστει!,  συ! μφωνα  με  τις  κει!μενες
διατα! ξεις,  με  τελεσι!δική απο! φασή,  σε εθνικο!  επι!πεδο,  απο!  τή συμμετοχή!  σε διαδικασι!ες
συ! ναψής συ! μβασής ή!  ανα! θεσής παραχω! ρήσής δεν  μπορει!  να κα! νει  χρή! σή τής  ανωτε!ρω
δυνατο! τήτας κατα!  τήν περι!οδο του αποκλεισμου!  που ορι!ζεται στήν εν λο! γω απο! φασή.
Η απο! φασή για τήν διαπι!στωσή τής επα! ρκειας ή!  μή των επανορθωτικω! ν με!τρων κατα!  τήν
προήγου! μενή παρα! γραφο εκδι!δεται συ! μφωνα με τα οριζο! μενα στις παρ. 8 και 9 του α! ρθρου
73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.7.  Οικονομικο! ς φορε!ας, στον οποι!ο ε!χει επιβλήθει!, με τήν κοινή!  υπουργική!  απο! φασή
του α! ρθρου 74 του ν. 4412/2016, ή ποινή!  του αποκλεισμου!  αποκλει!εται αυτοδι!καια και απο!
τήν παρου! σα διαδικασι!α συ! ναψής τής συ! μβασής.

Κριτήρια επιλογής 
2.2.4. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοι!  φορει!ς που συμμετε!χουν στή διαδικασι!α συ! ναψής τής παρου! σας συ! μβασής
απαιτει!ται να ασκου! ν δραστήριο! τήτα συναφή!  με το αντικει!μενο τής συ! μβασής.
Οι οικονομικοι! φορει!ς που ει!ναι εγκατεστήμε!νοι σε κρα! τος με!λος τής ΕυρωπαιQκή! ς Ένωσής
απαιτει!ται να ει!ναι εγγεγραμμε!νοι σε ε!να απο!  τα επαγγελματικα!  μήτρω! α που τήρου! νται
στο κρα! τος εγκατα! στασή! ς τους ή!  να ικανοποιου! ν οποιαδή! ποτε α! λλή απαι!τήσή ορι!ζεται στο
Παρα! ρτήμα XI του Προσαρτή! ματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Εφο! σον  οι  οικονομικοι!  φορει!ς  απαιτει!ται  να  διαθε!τουν  ειδική!  ε!γκρισή  ή!  να  ει!ναι  με!λή
συγκεκριμε!νου οργανισμου!  για να μπορου! ν να παρα! σχουν τή σχετική!  υπήρεσι!α στή χω! ρα
καταγωγή! ς τους, ή αναθε!τουσα αρχή!  μπορει! να τους ζήτει! να αποδει!ξουν ο! τι διαθε!τουν τήν
ε!γκρισή αυτή!  ή!  ο! τι ει!ναι με!λή του εν λο! γω οργανισμου!   ή!  να τους καλε!σει να προβου! ν σε
ε!νορκή  δή! λωσή  ενω! πιον  συμβολαιογρα! φου  σχετικα!  με  τήν  α! σκήσή  του  συγκεκριμε!νου
επαγγε!λματος.

Στήν περι!πτωσή οικονομικω! ν φορε!ων εγκατεστήμε!νων σε κρα! τος με!λους του ΕυρωπαιQκου!
Οικονομικου!  Χω! ρου (Ε.Ο.Χ) ή!  σε τρι!τες χω! ρες που ε!χουν προσχωρή! σει στή ΣΔΣ, ή!  σε τρι!τες
χω! ρες  που  δεν  εμπι!πτουν  στήν  προήγου! μενή  περι!πτωσή  και  ε!χουν  συνα! ψει  διμερει!ς  ή!
πολυμερει!ς  συμφωνι!ες  με  τήν  Ένωσή  σε  θε!ματα  διαδικασιω! ν  ανα! θεσής  δήμοσι!ων
συμβα! σεων, απαιτει!ται να ει!ναι εγγεγραμμε!νοι σε αντι!στοιχα επαγγελματικα!  μήτρω! α. 
Οι εγκατεστήμε!νοι στήν Ελλα! δα οικονομικοι!  φορει!ς θα πρε!πει να ει!ναι εγγεγραμμε!νοι στο
οικει!ο Επαγγελματικο!  μήτρω! ο, εφο! σον, κατα!  τήν κει!μενή νομοθεσι!α, απαιτει!ται ή εγγραφή!
τους για τήν υπο!  ανα! θεσή υπήρεσι!α. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορα!  τήν οικονομική!  και χρήματοοικονομική!  επα! ρκεια για τήν παρου! σα διαδικασι!α
συ! ναψής συ! μβασής, οι οικονομικοι! φορει!ς απαιτει!ται: 
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 να ε!χουν  συνολικό  κύκλο  εργασιών  των  τριών (3)  τελευταίων  διαχειριστικών
χρήσεων (ή!  για  ο! σο  χρο! νο  δραστήριοποιου! νται,  εφο! σον  αυτο! ς  ει!ναι  μικρο! τερος),
μεγαλύτερο από το 100% τής προυQ πολογισθει!σας δαπα! νής μή συμπεριλαμβανομε!νου του
ΦΠΑ (περιλαμβανο! μενής τής παρα! τασής ) . 
 Σε  περι!πτωσή  δε  Ένωσής  εταιρειω! ν/Κοινοπραξι!ας  ή  συγκεκριμε!νή  ελα! χιστή
προυQ πο! θεσή  μπορει!  να  καλυ! πτεται  αθροιστικά απο!  ο! λα  τα  με!λή  τής  Ένωσής  -
Κοινοπραξι!ας. 
 να ει!ναι ασφαλισμένοι έναντι επαγγελματικών κινδύνων με ποσο!  ασφα! λισής αξι!ας
ι!σής  του συμβατικου!  τιμή! ματος και  χρο! νο ισχυ! ος αντι!στοιχο με το χρο! νο  δια! ρκειας τής
συ! μβασής που θα υπογραφει!.  
 να  προσκομι!σουν  βεβαι!ωσή  τρα! πεζας  για  τήν  πιστοληπτική  ικανότητα τής
επιχει!ρήσής, ο! χι μικρο! τερή του πενή! ντα τής εκατο!  (50%) του συνολικου!  προυQ πολογισμου!
χωρι!ς ΦΠΑ  (συμπεριλαμβανομε!νου τής παρα! τασής) .  

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον  αφορα!  στήν  τεχνική!  και  επαγγελματική!  ικανο! τήτα  για  τήν  παρου! σα  διαδικασι!α
συ! ναψής συ! μβασής, οι οικονομικοι! φορει!ς απαιτει!ται: 
α) να διαθε!τουν οργα! νωσή, δομή!  και προσωπικο!  επαρκε!ς σε πλή! θος και δεξιο! τήτες, με τήν
οποι!α να ει!ναι ικανο! ς να ανταπεξε!λθει πλή! ρως, α! ρτια και ολοκλήρωμε!να, στις απαιτή! σεις
των υπο!  ανα! θεσή υπήρεσιω! ν.
Επισήμαι!νεται ο! τι κα! θε με!λος του απασχολου! μενου προσωπικου!  θα πρε!πει υποχρεωτικα!  να
διαθε!τει ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SECURITY (N. 2518/1997). 
β) να διαθε!τουν κατα! λογο στον οποι!ον να αναφε!ρονται οι κυριο! τερες  συμβα! σεις παροχή! ς
παρο! μοιων  υπήρεσιω! ν  των τριω! ν τελευται!ων ετω! ν, με αναφορα!  του αντι!στοιχου ποσου!  ,
τής ήμερομήνι!ας και του δήμοσι!ου ή!  ιδιωτικου!  παραλή! πτή.   
γ) να  διαθε!τουν  τήν  κατα! λλήλή  τεχνική!  υποδομή!  (π.χ.   εξοπλισμο! ,  μήχανή! ματα,
εγκαταστα! σεις).   

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι  οικονομικοι!  φορει!ς  για  τήν  παρου! σα  διαδικασι!α  συ! ναψής  συ! μβασής  οφει!λουν  να
συμμορφω! νονται με:
- Προ! τυπα διασφα! λισής ποιο! τήτας 
- Προ! τυπα υγιεινή! ς και ασφα! λειας 
- Προ! τυπα Περιβαλλοντική! ς διαχει!ρισής σχετικα!  με το αντικει!μενο του διαγωνισμου! . 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι  οικονομικοι!  φορει!ς  μπορου! ν,  ο! σον  αφορα!  τα  κριτή! ρια  τής  οικονομική! ς  και
χρήματοοικονομική! ς επα! ρκειας (τής παραγρα! φου 2.2.5) και τα σχετικα!  με τήν τεχνική!  και
επαγγελματική!  ικανο! τήτα (τής παραγρα! φου 2.2.6), να στήρι!ζονται στις ικανο! τήτες α! λλων
φορε!ων, ασχε!τως τής νομική! ς φυ! σής των δεσμω! ν τους με αυτου! ς. Στήν περι!πτωσή αυτή! ,
αποδεικνυ! ουν ο! τι θα ε!χουν στή δια! θεσή!  τους αναγκαι!ους πο! ρους, με τήν προσκο! μισή τής
σχετική! ς δε!σμευσής των φορε!ων στήν ικανο! τήτα των οποι!ων στήρι!ζονται. 
 Ειδικα! ,  ο! σον  αφορα!  στα κριτή! ρια  επαγγελματική! ς  ικανο! τήτας  που σχετι!ζονται  με  τους
τι!τλους σπουδω! ν και τα επαγγελματικα!  προσο! ντα που ορι!ζονται στήν περι!πτωσή στ΄ του
Με!ρους ΙΙ του Παραρτή! ματος ΧΙΙ του Προσαρτή! ματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή!  με τήν σχετική!
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επαγγελματική!  εμπειρι!α,  οι  οικονομικοι!  φορει!ς,  μπορου! ν να στήρι!ζονται στις ικανο! τήτες
α! λλων φορε!ων, μο! νο, εα! ν οι τελευται!οι θα εκτελε!σουν τις εργασι!ες ή!  τις υπήρεσι!ες για τις
οποι!ες απαιτου! νται οι συγκεκριμε!νες ικανο! τήτες.

Όταν οι  οικονομικοι!  φορει!ς  στήρι!ζονται στις ικανο! τήτες α! λλων φορε!ων ο! σον αφορα!  τα
κριτή! ρια  που  σχετι!ζονται  με  τήν  απαιτου! μενή  με  τή  διακή! ρυξή  οικονομική!  και
χρήματοοικονομική!  επα! ρκεια,  οι   εν  λο! γω  οικονομικοι!  φορει!ς  και  αυτοι!  στους  οποι!ους
στήρι!ζονται ει!ναι απο!  κοινου!  υπευ! θυνοι για τήν εκτε!λεσή τής συ! μβασής.

Υπο!  τους  ι!διους  ο! ρους  οι  ενω! σεις  οικονομικω! ν  φορε!ων  μπορου! ν  να  στήρι!ζονται  στις
ικανο! τήτες των συμμετεχο! ντων στήν ε!νωσή ή!  α! λλων φορε!ων.

2.2.9  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής    
2.2.9.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική!  απο! δειξή ο! τι οι προσφε!ροντες οικονομικοι! φορει!ς: 
α) δεν βρι!σκονται σε μι!α απο!  τις καταστα! σεις τής παραγρα! φου 2.2.3 και 
β) πλήρου! ν τα σχετικα!  κριτή! ρια επιλογή! ς των παραγρα! φων (2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7
της  παρούσης  προσκομίζουν κατα!  τήν  υποβολή!  τής  προσφορα! ς  τους,  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπο! μενο απο!  το α! ρθρο 79 παρ. 1 και 3  ΕυρωπαιQκο!
Ενιαι!ο  Έγγραφο  Συ! μβασής (ΕΕΕΣ),  και  συ! μφωνα με το επισυναπτο! μενο στήν  παρούσα
Παράρτημα Ι Οδήγι!ες συμπλή! ρωσής Ευρωπαϊκού  Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ),
το οποι!ο αποτελει!  ενήμερωμε!νή υπευ! θυνή δή! λωσή, με τις συνε!πειες του ν. 1599/1986. Το
ΕΕΕΣ   καταρτι!ζεται  βα! σει  του  τυποποιήμε!νου  εντυ! που  του  Παραρτή! ματος  2  του
κανονισμου!  (ΕΕ) 2016/7 και συμπλήρω! νεται απο!  τους προσφε!ροντες οικονομικου! ς φορει!ς.
Σε  ο! λες  τις  περιπτω! σεις,  ο! που  περισσο! τερα  απο!  ε!να  φυσικα!  προ! σωπα  ει!ναι  με!λή  του
διοικήτικου! , διευθυντικου!  ή!  εποπτικου!  οργα! νου ενο! ς οικονομικου!  φορε!α ή!  ε!χουν εξουσι!α
εκπροσω! πήσής,  λή! ψής  αποφα! σεων  ή!  ελε!γχου  σε  αυτο! ,  υποβα! λλεται  ένα  Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Σύμφωνα με το άρθρο 79A του ν. 4412/2016 :

- Κατα!  τήν  υποβολή!  του  ΕυρωπαιQκου!  Ενιαι!ου  Εγγρα! φου  Συ! μβασής  (ΕΕΕΣ)  του
α! ρθρου 79 του ν. 4412/16, ει!ναι δυνατή! , με μο! νή τήν υπογραφή!  του κατα!  περι!πτωσή
εκπροσω! που  του  οικονομικου!  φορε!α  ή  προκαταρκτική!  απο! δειξή  των  λο! γων
αποκλεισμου!  που αναφε!ρονται στήν παρα! γραφο 1 του α! ρθρου 73 του ν. 4412/2016
για  το  συ! νολο  των  φυσικω! ν  προσω! πων  που  ει!ναι  με!λή  του  διοικήτικου! ,
διευθυντικου!  ή!  εποπτικου!  οργα! νου  του  ή!  ε!χουν  εξουσι!α  εκπροσω! πήσής,  λή! ψής
αποφα! σεων ή!  ελε!γχου σε αυτο! ν.

- Ως εκπρο! σωπος του οικονομικου!  φορε!α για τήν εφαρμογή!  του παρο! ντος α! ρθρου,
νοει!ται ο νο! μιμος εκπρο! σωπος αυτου! , ο! πως προκυ! πτει απο!  το ισχυ! ον καταστατικο!  ή!
το πρακτικο!  εκπροσω! πήσή! ς του κατα!  το χρο! νο υποβολή! ς τής προσφορα! ς ή!  αι!τήσής
συμμετοχή! ς ή!  το αρμοδι!ως εξουσιοδοτήμε!νο φυσικο!  προ! σωπο να εκπροσωπει!  τον
οικονομικο!  φορε!α  για  διαδικασι!ες  συ! ναψής  συμβα! σεων  ή!  για  συγκεκριμε!νή
διαδικασι!α συ! ναψής συ! μβασής. αφορα!  ο! λα τα φυσικα!  προ! σωπα που αναφε!ρονται
στο τελευται!ο εδα! φιο τής παρ. 1 του α! ρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανα!  περι!πτωσή.
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Στήν  περι!πτωσή  υποβολή! ς  προσφορα! ς  απο!  ε!νωσή οικονομικω! ν  φορε!ων,  το  ΕυρωπαιQκο!
Ενιαι!ο Έγγραφο Συ! μβασής (ΕΕΕΣ), υποβα! λλεται χωριστα!  απο!  κα! θε με!λος τής ε!νωσής.

Το  ΕΕΕΣ  μπορεί  να  υπογράφεται  έως  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

2.2.9.2   Αποδεικτικά μέσα  
Α.  Το  δικαι!ωμα  συμμετοχή! ς  των  οικονομικω! ν  φορε!ων  και  οι  ο! ροι  και  προυQ ποθε!σεις
συμμετοχή! ς τους, ο! πως ορι!ζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρι!νονται κατα!  τήν
υποβολή!  τής  προσφορα! ς,  κατα!  τήν  υποβολή!  των  δικαιολογήτικω! ν  τής  παρου! σας
παραγρα! φου και κατα!  τή συ! ναψή τής συ! μβασής στις περιπτω! σεις του α! ρθρου 105 παρ. 3
περ. γ του ν. 4412/2016.
Στήν  περι!πτωσή  που  προσφε!ρων  οικονομικο! ς  φορε!ας  ή!  ε!νωσή  αυτω! ν  στήρι!ζεται  στις
ικανο! τήτες α! λλων φορε!ων,  συ! μφωνα με  τήν παρα! γραφο!  2.2.8.  τής παρου! σας,  οι  φορει!ς
στήν ικανο! τήτα των οποι!ων στήρι!ζεται υποχρεου! νται στήν υποβολή!  των δικαιολογήτικω! ν
που αποδεικνυ! ουν ο! τι  δεν συντρε!χουν οι  λο! γοι  αποκλεισμου!  τής  παραγρα! φου  2.2.3 τής
παρου! σας και ο! τι  πλήρου! ν  τα σχετικα!  κριτή! ρια επιλογή! ς  κατα!  περι!πτωσή (παρα! γραφοι
2.2.5 και 2.2.8)

Οι  οικονομικοι!  φορει!ς  δεν  υποχρεου! νται  να  υποβα! λλουν  δικαιολογήτικα!  ή!  α! λλα
αποδεικτικα!  στοιχει!α,  αν και στο με!τρο που ή αναθε!τουσα αρχή!  ε!χει  τή δυνατο! τήτα να
λαμβα! νει  τα πιστοποιήτικα!  ή!  τις  συναφει!ς  πλήροφορι!ες  απευθει!ας  με!σω προ! σβασής σε
εθνική!  βα! σή δεδομε!νων σε οποιοδή! ποτε κρα! τος -  με!λος τής Ένωσής,  ή οποι!α διατι!θεται
δωρεα! ν,  ο! πως  εθνικο!  μήτρω! ο  συμβα! σεων,  εικονικο!  φα! κελο  επιχει!ρήσής,  ήλεκτρονικο!
συ! στήμα αποθή! κευσής εγγρα! φων ή!  συ! στήμα προεπιλογή! ς. Η δή! λωσή για τήν προ! σβασή σε
εθνική!  βα! σή δεδομε!νων εμπεριε!χεται  στο ΕυρωπαιQκο!  Ενιαι!ο Έγγραφο Συ! μβασής (ΕΕΕΣ). 
Οι οικονομικοι! φορει!ς δεν υποχρεου! νται να υποβα! λουν δικαιολογήτικα! , ο! ταν ή αναθε!τουσα
αρχή!  που  ε!χει  αναθε!σει  τή  συ! μβασή  διαθε!τει  ή! δή  τα  ως  α! νω  δικαιολογήτικα!  και  αυτα!
εξακολουθου! ν να ισχυ! ουν
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 τήν απο! δειξή τής μή συνδρομή! ς των λο! γων αποκλεισμου!  τής παραγρα! φου 2.2.3 ο
« προσωρινο! ς ανα! δοχος»  προσκομι!ζει αντι!στοιχα τα παρακα! τω δικαιολογήτικα! :
α) για τήν παρα! γραφο 2.2.3.1 
απόσπασμα  του  σχετικού  μητρώου,  ο! πως  του  ποινικου!  μήτρω! ου  ή! ,  ελλει!ψει  αυτου! ,
ισοδυ! ναμο ε!γγραφο που εκδι!δεται απο!  αρμο! δια δικαστική!  ή!  διοικήτική!  αρχή!  του κρα! τους-
με!λους  ή!  τής  χω! ρας καταγωγή! ς  ή!  τής  χω! ρας  ο! που ει!ναι  εγκατεστήμε!νος  ο  οικονομικο! ς
φορε!ας,  απο!  το  οποι!ο  προκυ! πτει  ο! τι  πλήρου! νται  αυτε!ς  οι  προυQ ποθε!σεις  που   να  ε!χει
εκδοθει! ε!ως τρεις (3) μή! νες πριν απο!  τήν υποβολή! ς του. Η υποχρε!ωσή προσκο! μισής του ως
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α! νω  αποσπα! σματος  αφορα!  και  στα  με!λή  του  διοικήτικου! ,  διευθυντικου!  ή!  εποπτικου!
οργα! νου  του  εν  λο! γω  οικονομικου!  φορε!α  ή!  στα  προ! σωπα  που  ε!χουν  εξουσι!α
εκπροσω! πήσής,  λή! ψής αποφα! σεων ή!  ελε!γχου σε αυτο!  κατα!  τα ειδικο! τερα αναφερο! μενα
στήν ως α! νω παρα! γραφο, δήλαδή!  τους 

 Διαχειριστε!ς ο! ταν το νομικο!  προ! σωπο ει!ναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε.
 τον Διευθυ! νοντα Συ! μβουλο καθω! ς και ο! λα τα με!λή του Διοικήτικου!  Συμβουλι!ου ο! ταν

το νομικο!  προ! σωπο ει!ναι Α.Ε, 
 τους νο! μιμους εκπροσω! πους του σε κα! θε α! λλή περι!πτωσή νομικου!  προσω! που.  
 ο! λα τα με!λή του Διοικήτικου!  Συμβουλι!ου και του Εποπτικου!  Συμβουλι!ου, ο! ταν το

νομικο!  προ! σωπο  ει!ναι  αστικο! ς  συνεταιρισμο! ς   (συμπεριλαμβανομε!νων  των
Κοιν.Σ.Επ κλπ) 

β) για τις παραγρα! φους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό ασφαλιστικής
ενημερότητας απο!  τους αρμο! διους ασφαλιστικου! ς  οργανισμου! ς  του οικει!ου κρα! τους -
με!λους  ή!  χω! ρας,  που  να  ει!ναι  σε  ισχυ!  κατα!  τον  χρο! νο  υποβολή! ς  του  ,  α! λλως,  στήν
περι!πτωσή που δεν αναφε!ρεται σε αυτο!  χρο! νος ισχυ! ος, που να ε!χει εκδοθει!  ε!ως τρεις (3)
μή! νες πριν απο!  τήν υποβολή!  του.  που να ει!ναι εν 

 Ειδικα!  για τις περιπτω! σεις τής παραγρα! φου 2.2.3.2 α., πε!ραν του ως α! νω πιστοποιήτικου! ,
υποβα! λλεται  υπευ! θυνή  δή! λωσή  του  προσφε!ροντος  ο! τι  δεν  ε!χει  εκδοθει!  δικαστική!  ή!
διοικήτική!  απο! φασή με τελεσι!δική και δεσμευτική!  ισχυ!  για τήν αθε!τήσή των υποχρεω! σεω! ν
του ο! σον αφορα!  στήν καταβολή!  φο! ρων ή!  εισφορω! ν κοινωνική! ς ασφα! λισής.

 Για τους οικονομικου! ς φορει!ς που ει!ναι εγκατεστήμε!νοι στήν Ελλα! δα, τα πιστοποιήτικα!  ο! τι
δεν τελου! ν υπο!  πτω! χευσή, πτωχευτικο!  συμβιβασμο!  ή!  υπο!  αναγκαστική!  διαχει!ρισή ή!  ο! τι δεν
ε!χουν υπαχθει! σε διαδικασι!α εξυγι!ανσής, εκδι!δονται απο!  το αρμο! διο πρωτοδικει!ο τής ε!δρας
του  οικονομικου!  φορε!α.  Το  πιστοποιήτικο!   ο! τι  το  νομικο!  προ! σωπο  δεν  ε!χει  τεθει!  υπο!
εκκαθα! ρισή με δικαστική!  απο! φασή εκδι!δεται  απο!  το οικει!ο  Πρωτοδικει!ο  τής  ε!δρας του
οικονομικου!  φορε!α,  το δε πιστοποιήτικο!  ο! τι δεν ε!χει τεθει!  υπο!  εκκαθα! ρισή με απο! φασή
των εται!ρων εκδι!δεται απο!  το Γ.Ε.Μ.Η., συ! μφωνα με τις κει!μενες διατα! ξεις, ως κα! θε φορα!
ισχυ! ουν.  Τα  φυσικα!  προ! σωπα  (ατομικε!ς  επιχειρή! σεις)  δεν προσκομι!ζουν  πιστοποιήτικο!
περι! μή θε!σεως σε εκκαθα! ρισή. 

Η μή αναστολή!  των επιχειρήματικω! ν  δραστήριοτή! των του οικονομικου!  φορε!α,  για τους
εγκατεστήμε!νους στήν Ελλα! δα οικονομικου! ς φορει!ς αποδεικνυ! εται με!σω τής ήλεκτρονική! ς
πλατφο! ρμας  τής  Ανεξα! ρτήτής  Αρχή! ς  Δήμοσι!ων  Εσο! δων  (με  εκτυ! πωσή  τής  καρτε!λλας
«Στοιχει!α Μήτρω! ου/Επιχει!ρήσής» , ο! πως αυτα!  εμφανι!ζεται στο taxisnet.)

Επι!σής ο υποψή! φιος ανα! δοχος θα πρε!πει να καταθε!σει  υπεύθυνη δήλωση αναφορικα!  με
τους οργανισμου! ς ασφα! λισής (κυ! ριας και επικουρική! ς) στους οποι!ους οφει!λει να καταβα! λει
εισφορε!ς.  

γ) Για  τις  περιπτω! σεις  του  α! ρθρου  2.2.3.2γ  της παρου! σας,  πιστοποιήτικο!  απο!  τή
Διευ! θυνσή Προγραμματισμου!  και Συντονισμου!  τής Επιθεω! ρήσής Εργασιακω! ν Σχε!σεων, που
να ε!χει  εκδοθει!  (3) μή! νες πριν απο!  τήν υποβολή!  του ,   απο!  το οποι!ο να προκυ! πτουν οι
πρα! ξεις επιβολή! ς προστι!μου που ε!χουν εκδοθει! σε βα! ρος του οικονομικου!  φορε!α σε χρονικο!
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δια! στήμα  δυ! ο  (2)  ετω! ν  πριν  απο!  τήν  ήμερομήνι!α  λή! ξής  τής  προθεσμι!ας  υποβολή! ς
προσφορα! ς.  Με!χρι  να  καταστει!  εφικτή!  ή   ε!κδοσή  του  ανωτε!ρω  πιστοποιήτικου! ,  αυτο!
αντικαθι!σταται  απο!  υπευ! θυνή  δή! λωσή  του  οικονομικου!  φορε!α,  χωρι!ς  να  απαιτει!ται
επι!σήμή δή! λωσή του ΣΕΠΕ σχετικα!  με τήν ε!κδοσή του πιστοποιήτικου! .   

Αν το κρα! τος-με!λος ή!  ή εν λο! γω χω! ρα δεν εκδι!δει τε!τοιου ει!δους ε!γγραφα ή!  πιστοποιήτικα!
ή!  ο! που τα  ε!γγραφα!  ή!  το πιστοποιήτικα!  αυτα!  δεν καλυ! πτουν ο! λες τις  περιπτω! σεις που
αναφε!ρονται στις παραγρα! φους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α΄και β΄ καθω! ς και στήν περι!πτωσή
β΄ τής παραγρα! φου 2.2.3.3, τα ε!γγραφα  ή!  τα πιστοποιήτικα!  μπορει! να αντικαθι!σταται απο!
ε!νορκή βεβαι!ωσή ή! , στα κρα! τή - με!λή ή!  στις χω! ρες ο! που δεν προβλε!πεται ε!νορκή βεβαι!ωσή,
απο!  υπευ! θυνή δή! λωσή του ενδιαφερομε!νου ενω! πιον αρμο! διας δικαστική! ς  ή!  διοικήτική! ς
αρχή! ς,  συμβολαιογρα! φου  ή!  αρμο! διου  επαγγελματικου!  ή!  εμπορικου!  οργανισμου!  του
κρα! τους  -  με!λους  ή!  τής  χω! ρας  καταγωγή! ς  ή!  τής  χω! ρας  ο! που  ει!ναι  εγκατεστήμε!νος  ο
οικονομικο! ς φορε!ας.
Οι  αρμο! διες  δήμο! σιες  αρχε!ς  παρε!χουν,  ο! που  κρι!νεται  αναγκαι!ο,  επι!σήμή  δή! λωσή  στήν
οποι!α  αναφε!ρεται  ο! τι  δεν  εκδι!δονται  τα  ε!γγραφα  ή!  τα  πιστοποιήτικα!  τής  παρου! σας
παραγρα! φου ή!  ο! τι τα ε!γγραφα αυτα!  δεν καλυ! πτουν ο! λες τις περιπτω! σεις που αναφε!ρονται
στις παραγρα! φους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α΄και β΄  και στήν περι!πτωσή β΄ τής παραγρα! φου
2.2.3.3. Οι επι!σήμες δήλω! σεις καθι!σταται διαθε!σιμες με!σω του επιγραμμικου!  αποθετήρι!ου
πιστοποιήτικω! ν (e-Certis) του α! ρθρου 81 του ν. 4412/2016.  

δ )  για την παράγραφο 2.2.3.5, 
δικαιολογητικά  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών,  εφο! σον  ο  προσωρινο! ς  ανα! δοχος
ει!ναι  ανω! νυμή  εταιρι!α,  συ! μφωνα  με  τα  αναλυτικα!  οριζο! μενα  στήν  Ενο! τήτα  3.2  τής
παρου! σής.  [Εξαιρου! νται  τής  υποχρε!ωσής  αυτή! ς  οι  εταιρει!ες  που  ει!ναι  εισήγμε!νες  στο
Χρήματιστή! ριο  τής  χω! ρας  εγκατα! στασή! ς  τους  και  υποβα! λλουν  περι!  του! του  υπευ! θυνή
δή! λωσή του νο! μιμου εκπροσω! που τους]

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7, 
υπευ! θυνή δή! λωσή του προσφε!ροντος οικονομικου!  φορε!α ενω! πιον αρμο! διας δικαστική! ς ή!
διοικήτική! ς αρχή! ς, συμβολαιογρα! φου ή!  αρμο! διου επαγγελματικου!  ή!  εμπορικου!  οργανισμου!
του κρα! τους - με!λους ή!  τής χω! ρας καταγωγή! ς ή!  τής χω! ρας εγκατα! στασή! ς του ο! τι δεν ε!χει
εκδοθει! σε βα! ρος του απο! φασή αποκλεισμου! , συ! μφωνα με το α! ρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.  2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  της  παραγράφου  2.2.4.  (απόδειξη
καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 
α)  πιστοποιήτικο!  /βεβαι!ωσή  του  οικει!ου  επαγγελματικου!  μήτρω! ου  του  κρα! τους
εγκατα! στασής.  Οι  οικονομικοι!  φορει!ς  που  ει!ναι  εγκατεστήμε!νοι  σε  κρα! τος  με!λος  τής
ΕυρωπαιQκή! ς  Ένωσής  προσκομι!ζουν  πιστοποιήτικο!  /  βεβαι!ωσή  του  αντι!στοιχου
επαγγελματικου!  μήτρω! ου του Παρα! ρτήμα XI του Προσαρτή! ματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποι!ο πιστοποιει!ται αφενο! ς ή εγγραφή!  τους σε αυτο!  και αφετε!ρου το ειδικο!  επα! γγελμα
τους  .  Στήν  περι!πτωσή  που  ή  χω! ρα  δεν  τήρει!  τε!τοιο  μήτρω! ο,  το  ε!γγραφο  ή!  το
πιστοποιήτικο!  μπορει!  να αντικαθι!σταται απο!  ε!νορκή βεβαι!ωσή ή!  στα κρα! τή – με!λή ή!  στις
χω! ρες που δεν προβλε!πεται ε!νορκή βεβαι!ωσή, απο!  υπευ! θυνή δή! λωσή του ενδιαφερο! μενου
ενω! πιο  αρμο! διας  δικαστική! ς  ή!  διοικήτική! ς  αρχή! ς,  συμβολαιογρα! φου  ή!  αρμοδι!ου
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επαγγελματικου!  οργανισμου!  τής χω! ρας καταγωγή! ς ή!  τής χω! ρας ο! που ει!ναι εγκατεστήμε!νος
ο οικονομικο!  φορε!ας ο! τι δεν τήρει!ται τε!τοιο μήτρω! ο και ο! τι ασκει!  τή δραστήριο! τήτα που
απαιτει!ται για τήν εκτε!λεσή του αντικειμε!νου τής υπο!  ανα! θεσή συ! μβασής.
   Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  
εγγραφής στο  οικείο Επαγγελματικό  μητρώο.

β) Αντι!γραφο  Άδειας   Λειτουργι!ας  τής  επιχει!ρήσή  ως  Ιδιωτική! ς  Επιχει!ρήσής  Παροχή! ς
Υπήρεσιω! ν Ασφαλει!ας, εκδοθει!σα απο!  τήν Ελλήνική!  Αστυνομι!α (Ε.Α ), ο! πως προβλε!πεται
απο!  τις  διατα! ξεις  του  Ν.  2518/97/  (ΦΕΚ  Α΄164)  ο! πως  ε!χει  τροποποιήθει!  με  το  Ν.
3707/2008 (ΦΕΚ Α΄209) .   

Επισημαίνεται ο! τι,  τα  δικαιολογήτικα!  που αφορου! ν  στήν  απο! δειξή  τής  απαι!τήσής  του
α! ρθρου 2.2.4 (απο! δειξή καταλλήλο! τήτας για τήν α! σκήσή επαγγελματική! ς δραστήριο! τήτας)
γι!νονται αποδεκτα! , εφο! σον ε!χουν εκδοθει! ε!ως τρια! ντα (30) εργα! σιμες ήμε!ρες πριν απο!  τήν
υποβολή!  τους,   εκτο! ς  αν,  συ! μφωνα  με  τις  ειδικο! τερες  διατα! ξεις  αυτω! ν,  φε!ρουν
συγκεκριμε!νο χρο! νο ισχυ! ος.

Β.3.  Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοι! φορει!ς προσκομι!ζουν 
α ) Αντίγραφο  ή  απόσπασμα  ισολογισμών  των  τριών  (3)  τελευταίων
διαχειριστικών  χρήσεων  σε   περίπτωση  που  υποχρεούνται  στην  έκδοση
Ισολογισμών  (στις  περιπτώσεις  όπου  η  δημοσίευση  των  ισολογισμών  απαιτείται
σύμφωνα  με  την  εταιρική  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένος  ο
Υποψήφιος Ανάδοχος) , ή 
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου
εργασιών τα τρία (3) τελευταία χρόνια, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην
έκδοση Ισολογισμών,  στην οποία θα δηλώνουν το γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών
(όλες οι δραστηριότητες) ανά έτος , ως εξής : 
1. έτος (2016) κύκλος εργασιών (………………)
2. έτος (2017) κύκλος εργασιών (………………)
3. έτος (2018) κύκλος εργασιών (………………)
Συμπεριλαμβανομένου των αντίστοιχων αντιγράφων των φορολογικών δηλώσεων
ή  των  εκκαθαριστικών  σημειωμάτων  ή  των  εντύπων  Ε3  και  Ε5  για  το  χρονικό
διάστημα  που  αντιστοιχεί  στις  τρείς  (3)  χρήσεις  ή  για  όσο  διάστημα
δραστηριοποιείται  εφόσον  αυτό  είναι  μικρότερο,  προς  επιβεβαίωση  του
περιεχομένου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης. 

β) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης αξι!ας ι!σής του συμβατικου!  τιμή! ματος και
χρο! νου ισχυ! ος αντι!στοιχο με το χρο! νο δια! ρκειας τής συ! μβασής που θα υπογραφει!,  με το
οποι!α  θα  καλυ! πτονται  ζήμιε!ς  ή!  βλα! βες  που  τυχο! ν  θα  προκλήθου! ν  στα  κτι!ρια  ή!  τής
εγκαταστα! σεις  τής  αναθε!τουσας  αρχή! ς   στο  εργαζο! μενο  σε  αυτου! ς  προσωπικο! ,  ή!  σε
οποιονδή! ποτε τρι!το απο!  αποκλειστική!  αμε!λεια του αναδο! χου ή!  των υπαλλή! λων τής,  σε
περι!πτωσή  συμβα! ντος  ή!  συμβα! ντων  καλυπτομε!νων  απο!  το  σχετικο!  ασφαλιστή! ριο
συμβο! λαιο,  συ! μφωνα  με  τους  γενικου! ς  και  ειδικου! ς  ο! ρους  αυτου! ,  ανεξα! ρτήτα  απο!  τον
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αριθμο!  των  παρο! ντων,  οι  ο! ποιοι  εγει!ρουν  αξι!ωσή  αποζήμι!ωσής  τή  δια! ρκεια  τής
ασφαλιστική! ς περιο! δου.
γ) Βεβαι!ωσή τρα! πεζας για τήν πιστολήπτική!  ικανο! τήτα τής επιχει!ρήσής, ο! χι μικρο! τερή του
πενή! ντα  τις  εκατο!  (50%)  του   συνολικου!  προυQ πολογισμου!   χωρι!ς  ΦΠΑ
(συμπεριλαμβανομε!νου τής παρα! τασής) . 

 Β.4. Για τήν απο! δειξή τής  τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοι!
φορει!ς προσκομι!ζουν : 
α) κατα! στασή του προσωπικου!  φυ! λαξής  κατα!  ειδικο! τήτα,   με τα απαραι!τήτα στοιχει!α που
θα αποδεικνυ! ουν τήν επα! ρκεια τής για τήν κα! λυψή των αναγκω! ν τής αναθε!τουσας αρχή! ς
για  ο  εν  λο! γω  ε!ργο,  θεωρήμε!νή  απο!  τήν  Επιθεω! ρήσή  Εργασι!ας  ή!  αντι!γραφο  τής
κατα! στασής που ε!χει εκδοθει! ήλεκτρονικα!  με!σω τής ήλεκτρονική! ς πλατφο! ρμας «ΕΡΓΑΝΗ»
β) κατα! λογο  των  κυριο! τερων   συμβα! σεων  παροχή! ς  παρο! μοιων   υπήρεσιω! ν   που
πραγματοποιή! θήκαν κατα!  τήν προήγου! μενή  τριετι!α ,  με αναφορα!   του αντιστοι!χου ποσου! ,
τής ήμερομήνι!ας και του δήμο! σιου ή!  ιδιωτικου!  παραλή! πτή.   
Ο κατα! λογος  πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:  

α
/
α
 

ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
(απο!  –ε!ως) 

ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟ
Σ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ  ΕΡΓΟ
(προυQ πολογισ
μο! ς ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
 (τυ! πος  &
ήμερομήνι!α) 

Σήμειω! νεται  ο! τι  ο! που «Στοιχει!ο  Τεκμήρι!ωσής» ενδεικτικα!  υποβα! λλεται  βεβαι!ωσή καλή! ς
εκτε!λεσής  ή!  ανα! λογο  πιστοποιήτικο!  Δήμοσι!ας  Αρχή! ς  ή!  δή! λωσή  πελα! τή-ιδιω! τή  κατα!
περι!πτωσή:  

α. αν  ο  πελα! τής-  αποδε!κτής  ει!ναι  αναθε!τουσα  αρχή! ,  ως  στοιχει!ο  τεκμήρι!ωσής
υποβα! λλεται πιστοποιήτικο!  που ε!χει εκδοθει! ή!  θεωρήθει! απο!  τήν  αρμο! δια Δήμο! σια Αρχή! . 

β.  αν  ο  πελα! τής-αποδε!κτής  ει!ναι  ιδιωτικο! ς  φορε!ας,  ως   στοιχει!ο  τεκμήρι!ωσής
υποβα! λλεται  βεβαι!ωσή του ιδιω! τή ή!  εα! ν του! το δεν ει!ναι δυνατο! ν με απλή!  δή! λωσή του
οικονομικου!  φορε!α. 
γ)  περιγραφή!  του  τεχνικου!  εξοπλισμου!  και  των  με!τρων που  λαμβα! νει  ο  οικονομικο! ς
φορε!ας για τήν εξασφα! λισή τής ποιο! τήτας 

Β.5. Για τήν απο! δειξή τής συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοι!  φορει!ς
προσκομι!ζουν τα παρακα! τω πιστοποιήτικα!  ποιο! τήτας  :
α)   ISO   9001:2008   ή!  α! λλο ισοδυ! ναμο  για το συ! στήμα Διαχει!ρισής Ποιο! τήτας   
β)  ISO   14001:2004   ή!  α! λλο  ισοδυ! ναμο  για  το  συ! στήμα  Ποιο! τήτας  –Περιβαλλοντική! ς  
Διαχει!ρισής 
γ) OHAS   18001: 2007   ή!  α! λλο ισοδυ! ναμο για το συ! στήμα Ποιο! τήτας- Διαχει!ρισής Υγιεινή! ς  
και Ασφα! λειας .   

Β.6. Για  τήν  απο! δειξή  τής  νο! μιμής εκπροσω! πήσής,  στις  περιπτω! σεις  που ο  οικονομικο! ς
φορε!ας ει!ναι νομικο!  προ! σωπο και υποχρεου! ται, κατα!  τήν κει!μενή νομοθεσι!α, να δήλω! νει
τήν εκπροσω! πήσή και τις μεταβολε!ς τής σε αρμο! δια αρχή!  (πχ ΓΕΜΗ), προσκομι!ζει σχετικο!
πιστοποιήτικο!  ισχυ! ουσας εκπροσω! πήσής, το οποι!ο πρε!πει να ε!χει εκδοθει! ε!ως τρια! ντα (30)
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εργάσιμες ημέρες πριν απο!  τήν υποβολή!  του.  Στις λοιπε!ς περιπτω! σεις τα κατα!  περι!πτωσή
νομιμοποιήτικα!  ε!γγραφα  συ! στασής  και  νο! μιμής  εκπροσω! πήσής  (ο! πως  καταστατικα! ,
πιστοποιήτικα!  μεταβολω! ν, αντι!στοιχα ΦΕΚ, συγκρο! τήσή Δ.Σ. σε σω! μα, σε περι!πτωσή Α.Ε.,
κλπ., ανα! λογα με τή νομική!  μορφή!  του  οικονομικου!  φορε!α),  συνοδευο! μενα απο!  υπευ! θυνή
δή! λωσή του νο! μιμου εκπροσω! που ο! τι εξακολουθου! ν να ισχυ! ουν κατα!  τήν υποβολή!  τους. 

Για τήν απο! δειξή τής  νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικου!  προσω! που,
εφο! σον αυτή!  προκυ! πτει απο!  πιστοποιήτικο!  αρμο! διας αρχή! ς (πχ γενικο!  πιστοποιήτικο!  του
ΓΕΜΗ),  αρκει!  ή  υποβολή!  αυτου! ,  εφο! σον ε!χει  εκδοθει!  ε!ως  τρεις  (3)  μή! νες  πριν  απο!  τήν
υποβολή!  του.  Στις  λοιπε!ς  περιπτω! σεις  τα  κατα!  περι!πτωσή  νομιμοποιήτικα!  ε!γγραφα
νο! μιμής  συ! στασής  και  μεταβολω! ν  (ο! πως  καταστατικα! ,  πιστοποιήτικα!  μεταβολω! ν,
αντι!στοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανα! λογα με τή νομική!  μορφή!  του οικονομικου!  φορε!α), συνοδευο! μενα
απο!  υπευ! θυνή δή! λωσή του νο! μιμου εκπροσω! που ο! τι εξακολουθου! ν να ισχυ! ουν κατα!  τήν
υποβολή!  τους.
Οι  αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομι!ζουν τα προβλεπο! μενα, κατα!  τή νομοθεσι!α
τής χω! ρας εγκατα! στασής, αποδεικτικα!  ε!γγραφα, και εφο! σον δεν προβλε!πονται, υπευ! θυνή
δή! λωσή  του νο! μιμου εκπροσω! που, απο!  τήν οποι!α αποδεικνυ! ονται τα ανωτε!ρω ως προς τή
νο! μιμή συ! στασή, μεταβολε!ς και εκπροσω! πήσή του οικονομικου!  φορε!α.
Οι  ως α! νω υπευ! θυνες  δήλω! σεις  γι!νονται  αποδεκτε!ς,  εφο! σον  ε!χουν συνταχθει!  μετά τήν
κοινοποι!ήσή τής προ! σκλήσής για τήν υποβολή!  των δικαιολογήτικω! ν.

Απο!  τα  ανωτε!ρω  ε!γγραφα  πρε!πει  να  προκυ! πτουν  ή  νο! μιμή  συ! στασή  του  οικονομικου!
φορε!α  ή!  του, ο! λες οι σχετικε!ς τροποποιή! σεις των καταστατικω! ν, το/τα προ! σωπο/α που
δεσμευ! ει/ουν  νο! μιμα  τήν  εταιρι!α  κατα!  τήν  ήμερομήνι!α  διενε!ργειας  του  διαγωνισμου!
(νο! μιμος  εκπρο! σωπος,  δικαι!ωμα  υπογραφή! ς  κλπ.),  τυχο! ν  τρι!τοι,  στους  οποι!ους  ε!χει
χορήγήθει!  εξουσι!α  εκπροσω! πήσής,  καθω! ς  και  ή  θήτει!α  του/των  ή! /και  των  μελω! ν  του
οργα! νου διοι!κήσής/ νο! μιμου εκπροσω! που.

Β.7 Οι  οικονομικοι!  φορει!ς  θα  πρε!πει  να  αποδει!ξουν  ο! τι  δεν  ε!χουν  διαπρα! ξει  σοβαρο!
επαγγελματικο!  παρα! πτωμα , συ! μφωνα με τα ειδικο! τερα προβλεπο! μενα στήν παρ. 4 περ. θ
του αρ. 73 του ν. 4412/2016. Προς απο! δειξή του! του και κατα!  τα οριζο! μενα στις διατα! ξεις
των περιπτω! σεων β και δ τής παρ. 2 του α! ρθρου 68 του ν. 3863/2010.  

α) ή  αναθε!τουσα  αρχή! ,  αμε!σως  μετα!  τή  λή! ξή  τής  προθεσμι!ας  υποβολή! ς  των
προσφορω! ν,  υποβα! λλει  γραπτό  αίτημα  προς  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και
Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας  για τή χορή! γήσή πιστοποιήτικου! ,
απο!  το οποι!ο να προκυ! πτουν ο! λες οι πρα! ξεις επιβολή! ς προστι!μου που ε!χουν εκδοθει!  σε
βα! ρος  εκα! στου  των  υποψή! φιων  εργολα! βων.  Το  πιστοποιήτικο!  αποστε!λλεται  στήν
αναθε!τουσα  αρχή!  με!σα  σε  δεκαπε!ντε  (15)  ήμε!ρες  απο!  τήν  υποβολή!  του  αιτή! ματος.  Σε
περι!πτωσή  α! πρακτής  παρε!λευσής  τής  προθεσμι!ας,  ή  αναθε!τουσα  αρχή!  δικαιου! ται  να
προχωρή! σει στή συ! ναψή τής συ! μβασής.

β) για το  χρονικο!  δια! στήμα που δεν  καλυ! πτεται  απο!  το  «Μητρώο Παραβατών
Εταιρειών  Παροχής  Υπηρεσιών  Καθαρισμού  ή/και  Φύλαξης» οι  εταιρει!ες  παροχή! ς
υπήρεσιω! ν  φυ! λαξής  προσκομι!ζουν  υποχρεωτικα!  ε!νορκή  βεβαι!ωσή  του  νομι!μου
εκπροσω! που αυτω! ν ενω! πιον συμβολαιογρα! φου, περι!  μή επιβολή! ς  σε βα! ρος τους πρα! ξής
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επιβολή! ς προστι!μου για παραβια! σεις τής εργατική! ς νομοθεσι!ας «υψήλή! ς» ή!  «πολυ!  υψήλή! ς»
σοβαρο! τήτας.

Β.8. Οι  ενω! σεις  οικονομικω! ν  φορε!ων που υποβα! λλουν κοινή!  προσφορα! ,  υποβα! λλουν τα
παραπα! νω, κατα!  περι!πτωσή δικαιολογήτικα! ,  για κα! θε οικονομικο!  φορε!α που συμμετε!χει
στήν  ε!νωσή,  συ! μφωνα  με  τα  ειδικο! τερα  προβλεπο! μενα  στο  α! ρθρο  19  παρ.  2  του  ν.
4412/2016.

Β.9. Στήν περι!πτωσή που οικονομικο! ς φορε!ας επιθυμει! να στήριχθει! στις ικανο! τήτες α! λλων
φορε!ων, συ! μφωνα με  τήν παρα! γραφο 2.2.8 για τήν απο! δειξή ο! τι θα ε!χει στή δια! θεσή!  του
τους  αναγκαι!ους  πο! ρους,  προσκομι!ζει,  ιδι!ως,  σχετική!  ε!γγραφή  δε!σμευσή  των  φορε!ων
αυτω! ν για τον σκοπο!  αυτο! .

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτή! ριο ανα! θεσής τής Συ! μβασής ει!ναι  ή  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά  βάσει τιμής 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορε!ς υποβα! λλονται με βα! σή τις απαιτή! σεις που ορι!ζονται στο Παρα! ρτήμα II τής
Διακή! ρυξής για  ο! λες τις περιγραφο! μενες υπηρεσίες ανά τμήμα .  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 
Η  ε!νωσή  οικονομικω! ν  φορε!ων  υποβα! λλει  κοινή!  προσφορα! ,  ή  οποι!α  υπογρα! φεται
υποχρεωτικα!  ήλεκτρονικα!   ει!τε απο!  ο! λους τους οικονομικου! ς φορει!ς που αποτελου! ν τήν
ε!νωσή, ει!τε απο!  εκπρο! σωπο!  τους νομι!μως εξουσιοδοτήμε!νο. Στήν προσφορα!  απαραιτή! τως
πρε!πει να προσδιορι!ζεται ή ε!κτασή και το ει!δος τής συμμετοχή! ς του (συμπεριλαμβανομε!νής
τής  κατανομή! ς  αμοιβή! ς  μεταξυ!  τους)  κα! θε  με!λους  τής  ε!νωσής,  καθω! ς  και  ο
εκπρο! σωπος/συντονιστή! ς αυτή! ς

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι  προσφορε!ς  υποβα! λλονται απο!  τους ενδιαφερο! μενους ήλεκτρονικα! ,  με!σω τής
διαδικτυακή! ς  πυ! λής  www  .  promitheus  .  gov  .  g  r   του  ΕΣΗΔΗΣ,  με!χρι  τήν  καταλήκτική!
ήμερομήνι!α  και  ω! ρα  που  ορι!ζει  ή  παρου! σα  διακή! ρυξή,  στήν  Ελλήνική!  Γλω! σσα,  σε
ήλεκτρονικο!  φα! κελο, συ! μφωνα με τα αναφερο! μενα στο ν.4412/2016 , ιδι!ως α! ρθρα 36 και
37 και τήν Υπουργική!  Απο! φασή αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

Για τή συμμετοχή!  στο διαγωνισμο!  οι ενδιαφερο! μενοι οικονομικοι! φορει!ς απαιτει!ται να δια-
θε!τουν εγκεκριμε!νή προήγμε!νή ήλεκτρονική!  υπογραφή!  ή!  προήγμε!νή ήλεκτρονική!  υπογρα-
φή!  που υποστήρι!ζεται απο!  εγκεκριμε!νο πιστοποιήτικο!  το οποι!ο χορήγή! θήκε απο!  ε!ναν εγκε-
κριμε!νο πα! ροχο υπήρεσιω! ν πιστοποι!ήσής, ο οποι!ος περιλαμβα! νεται στον κατα! λογο εμπι!-
στευσής που προβλε!πεται στήν απο! φασή 2009/767/ΕΚ και συ! μφωνα με τα οριζο! μενα στο
Κανονισμο!  (ΕΕ) 910/2014 και τις διατα! ξεις τής Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
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(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»  και  να εγγραφου! ν  στο ήλεκτρονικο!  συ! στήμα (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή!  πυ! λή
www.promitheus.gov.gr) ακολουθω! ντας τήν διαδικασι!α εγγραφή! ς του α! ρθρου 5 τής ι!διας
Υ.Α. 
Επισημαίνεται  ο! τι  οι  αλλοδαποι!  οικονομικου!  φορει!ς  δεν  ε!χουν  τήν  υποχρε!ωσή  να
υπογρα! φουν  τα  δικαιολογήτικα!  που  υποβα! λλουν  με  τήν  προσφορα!  τους,  με  χρή! σή
προήγμε!νής ήλεκτρονική! ς υπογραφή! ς, αλλα!  μπορει! να τα αυθεντικοποιου! ν με οποιοδή! ποτε
τρο! πο,  εφο! σον στή χω! ρα προε!λευσής τους δεν ει!ναι υποχρεωτική!   ή  χρή! σή προήγμε!νής
ψήφιακή! ς  υπογραφή! ς  σε  διαδικασι!ες  συ! ναψής  δήμοσι!ων  συμβα! σεων.  Στις  περιπτω! σεις
αυτε!ς ή αι!τήσή συμμετοχή! ς συνοδευ! εται με υπευ! θυνή δή! λωσή στήν οποι!α δήλω! νεται ο! τι
στήν χω! ρα προε!λευσής δεν προβλε!πεται ή χρή! σή προήγμε!νής ψήφιακή! ς υπογραφή! ς ή!  ο! τι
στήν χω! ρα προε!λευσής δεν ει!ναι υποχρεωτική!  ή χρή! σή προήγμε!νής ψήφιακή! ς υπογραφή! ς
για τήν συμμετοχή!  σε διαδικασι!ες  συ! ναψής δήμοσι!ων συμβα! σεων
Η  υπευ! θυνή  δή! λωσή  ως  α! νω  φε!ρει  υπογραφή  έως  και  δέκα  (10)  ημέρες πριν  τήν
καταλήκτική!  ήμερομήνι!α υποβολή! ς των προσφορω! ν (α! ρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/20196
ο! πως προστε!θήκε με το α! ρθρο 43 παρ. 8 υποπαρ. β του ν. 4605/2019 και τροποποιή! θήκε με
το α! ρθρο 56 παρ. 2 και 3 του ν. 4609/2019) .   

Συγκεκριμε!να  οι  οικονομικοι!  φορει!ς  αιτου! νται  τήν  εγγραφή!  τους  και  τήν  εγγραφή!  των
στελεχω! ν  τους  παρε!χοντας  τις  απαραι!τήτες  πλήροφορι!ες  και  αποδεχο! μενοι  τους  ο! ρους
χρή! σής του Συστή! ματος ταυτοποιου! μενοι ως ακολου! θως:
1. Όσοι απο!  τους ανωτε!ρω οικονομικου! ς φορει!ς  διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογι-
κού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιου! νται με χρή! σή των διαπιστευτήρι!ων που αυτοι! κατε!χουν
απο!  το συ! στήμα TAXISNet τής Γενική! ς Γραμματει!ας Πλήροφοριακω! ν Συστήμα! των. Εφο! σον
γι!νει ή ταυτοποι!ήσή, ή αρμο! δια Διευ! θυνσή Ανα! πτυξής και Τεχνική! ς Στή! ριξής του ΕΣΗΔΗΣ,
αποδι!δει σε αυτου! ς τα απαραι!τήτα διαπιστευτή! ρια και δικαιω! ματα προ! σβασής και χρή! σής
του Συστή! ματος.
2. Οι οικονομικοι!  φορει!ς των κρατω! ν μελω! ν τής ΕυρωπαιQκή! ς Ένωσής οι οποι!οι δεν δια-
θέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δυ! ναται να αιτου! νται τήν εγ-
γραφή!  τους:
α) ει!τε συμπλήρω! νοντας τον αντι!στοιχο αριθμο!  ταυτο! τήτας ΦΠΑ (VAT Identification Num-
ber), ταυτοποιου! μενοι με χρή! σή των διαπιστευτήρι!ων που κατε!χουν απο!  το αντι!στοιχο συ! -
στήμα.
β) ει!τε  βα! σει  τής  συμμο! ρφωσής  με  το  συ! στήμα  Secur eidenTityacrOssboRderslinKed
(STORK).

 Εφο! σον γι!νει ή ταυτοποι!ήσή, ή αρμο! δια Διευ! θυνσή Ανα! πτυξής και Τεχνική! ς Στή! ριξής του
ΕΣΗΔΗΣ, αποδι!δει σε αυτου! ς τα απαραι!τήτα διαπιστευτή! ρια και δικαιω! ματα προ! σβασής
και χρή! σής του Συστή! ματος.

3.Οι οικονομικοι! φορει!ς που δεν εντα! σσονται στα προήγου! μενα δυ! ο εδα! φια, αιτου! νται τήν
εγγραφή!  τους  και  ταυτοποιου! νται  απο!  τήν  αρμο! δια  Διευ! θυνσή Ανα! πτυξής και  Τεχνική! ς
Στή! ριξής του ΕΣΗΔΗΣ αποστε!λλοντας:
- ει!τε υπεύθυνη δήλωση ψήφιακα!  υπογεγραμμε!νή με επι!σήμή μετα! φρασή στήν ελλήνική! .
 - ει!τε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή!  ήλεκτρονικου!  αρχει!ου Portable Docu-
ment Format (PDF)με επι!σήμή μετα! φρασή στήν ελλήνική! , ο! πως αυτα!  προσδιορι!ζονται και
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συ! μφωνα με τους προβλεπο! μενους ο! ρους στο κρα! τος με!λος εγκατα! στασής του οικονομικου!
φορε!α, στα οποι!α να δήλω! νεται/ αποδεικνυ! εται ή εγγραφή!  του σε επαγγελματικο!  ή!  εμπορι-
κο!  μήτρω! ο, προσκομιζο! μενα εντο! ς τριω! ν (3) εργασι!μων ήμερω! ν και σε ε!ντυπή μορφή!  (πρω-
το! τυπο ή!  ακριβε!ς αντι!γραφο) στήν αρμο! δια υπήρεσι!α.
Το αι!τήμα εγγραφή! ς υποβα! λλεται απο!  ο! λους τους υποψή! φιους χρή! στες ήλεκτρονικα!  με!σω
του Συστή! ματος ή!  με!σω ήλεκτρονικου!  ταχυδρομει!ου.
Εφο! σον ο υποψή! φιος χρή! στής ταυτοποιήθει!, ή αρμο! δια Διευ! θυνσή Ανα! πτυξής και Τεχνική! ς
Στή! ριξής του ΕΣΗΔΗΣ, αποδι!δει σε αυτο! ν τα απαραι!τήτα διαπιστευτή! ρια και δικαιω! ματα
προ! σβασής και χρή! σής του συστή! ματος,  και ενήμερω! νει σχετικα!  με ήλεκτρονικο!  μή! νυμα
τον υποψή! φιο χρή! στή.

2.4.2.2. Ο  χρο! νος  υποβολή! ς  τής  προσφορα! ς  και  οποιαδή! ποτε  ήλεκτρονική!  επικοινωνι!α
με!σω  του  συστή! ματος  βεβαιω! νεται  αυτο! ματα  απο!  το  συ! στήμα  με  υπήρεσι!ες
χρονοσή! μανσής, συ! μφωνα με τα οριζο! μενα στο α! ρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το α! ρθρο 9
τής ως α! νω Υπουργική! ς Απο! φασής με αρ.  56902/215/2017 .
Μετα!  τήν παρε!λευσή τής καταλήκτική! ς ήμερομήνι!ας και ω! ρας,  δεν υπα! ρχει ή δυνατο! τήτα
υποβολή! ς προσφορα! ς στο Συ! στήμα.  Σε περιπτω! σεις τεχνική! ς  αδυναμι!ας λειτουργι!ας του
ΕΣΗΔΗΣ, ή αναθε!τουσα αρχή!  θα ρυθμι!σει τα τής συνε!χειας του διαγωνισμου!  με σχετική!
ανακοι!νωσή!  τής.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
(α) ε!ναν  (υπο)φα! κελο  με  τήν  ε!νδειξή  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –Τεχνική
Προσφορά» στον οποι!ο περιλαμβα! νονται τα κατα!  περι!πτωσή απαιτου! μενα δικαιολογήτικα!
και  ή  τεχνική!  προσφορα!   συ! μφωνα  με  τις  διατα! ξεις  τής  κει!μενής  νομοθεσι!ας  και  τήν
παρου! σα.
(β) ε!ναν  (υπο)φα! κελο  με  τήν  ε!νδειξή   «Οικονομική  Προσφορά» στον  οποι!ο
περιλαμβα! νεται ή οικονομική!  προσφορα!  του οικονομικου!  φορε!α και τα κατα!  περι!πτωσή
απαιτου! μενα δικαιολογήτικα! . 
-Διευκρινίζεται  ότι  όπου  αναγράφεται  (υπό)  φάκελος,  νοείται  η  σχετική  κατηγορία
επισυναπτόμενων  αρχείων  στο  σύστημα  ηλεκτρονικής  διενέργειας  του  παρόντος
διαγωνισμού . 
Κατα!  τήν υποβολή!  τής προσφορα! ς απο!  τον οικονομικο!  φορε!α , επισήμαι!νονται απο!  αυτο! ν
με χρή! σή του σχετικου!  πεδι!ου του συστή! ματος,  τα στοιχει!α εκει!να τής προσφορα! ς του που
ε!χουν εμπιστευτικο!  χαρακτή! ρα, συ! μφωνα με τα οριζο! μενα στο α! ρθρο 21 του ν. 4412/16 .
Εφο! σον  ε!νας  οικονομικο! ς  φορε!ας  χαρακτήρι!ζει  πλήροφορι!ες  ως  εμπιστευτικε!ς,  λο! γω
υ! παρξής τεχνικου!  ή!  εμπορικου!  απορρή! του, στή σχετική!  δή! λωσή!  του, αναφε!ρει ρήτα!  ο! λες τις
σχετικε!ς διατα! ξεις νο! μου ή!  διοικήτικε!ς πρα! ξεις που επιβα! λλουν τήν εμπιστευτικο! τήτα τής
συγκεκριμε!νής πλήροφορι!ας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας,
τις  προσφερόμενες  ποσότητες,  την  οικονομική  προσφορά  και  τα  στοιχεία  της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι  οικονομικοι!  φορει!ς  συντα! σσουν  τήν  τεχνική!  και  οικονομική!  τους  προσφορα!
συμπλήρω! νοντας  τις  αντι!στοιχες  ειδικε!ς  ήλεκτρονικε!ς  φο! ρμες  του  συστή! ματος.  Στήν
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συνε!χεια  το  συ! στήμα  παρα! γει  τα  σχετικα!  ήλεκτρονικα!  αρχει!α  τα  οποι!α  υπογρα! φοντα
ψήφιακα!  και υποβα! λλονται απο!  τον προσφε!ροντα.  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  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο  σύνολο  τους  στις
ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα  τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία .

2.4.2.5. Ο χρή! στής - οικονομικο! ς φορε!ας υποβα! λλει τους ανωτε!ρω (υπο)φακε!λους με!σω
του Συστή! ματος, ο! πως περιγρα! φεται παρακα! τω:
Τα στοιχει!α και δικαιολογήτικα!  για τή συμμετοχή!  του οικονομικου!  φορε!α στή διαδικασι!α
υποβα! λλονται  απο!  αυτο! ν  ήλεκτρονικα!  σε  μορφή!  αρχει!ων  τυ! που .pdf και  εφο! σον  ε!χουν
συνταχθει!/παραχθει!  απο!  τον ι!διο,  φε!ρουν εγκεκριμε!νή προήγμε!νή ήλεκτρονική!  υπογραφή!
ή!  προήγμε!νή ήλεκτρονική!  υπογραφή!  με χρή! σή εγκεκριμε!νων πιστοποιήτικω! ν,   χωρι!ς  να
απαιτει!ται θεω! ρήσή γνήσι!ου τής υπογραφή! ς. 
Απο!  το  Συ! στήμα  εκδι!δεται  ήλεκτρονική!  απο! δειξή  υποβολή! ς  προσφορα! ς,  ή  ο! ποια
αποστε!λλεται στον οικονομικο!  φορε!α με μή! νυμα ήλεκτρονικου!  ταχυδρομει!ου. 
Στις περιπτω! σεις που με  τήν προσφορα!  υποβα! λλονται ιδιωτικα!  ε!γγραφα, αυτα!  γι!νονται
αποδεκτα!  ει!τε κατα!  τα προβλεπο! μενα στις διατα! ξεις του Ν. 4250/2014/(Α΄94), ει!τε και σε
απλή!  φωτοτυπι!α,  εφο! σον συνυποβα! λλεται υπευ! θυνή δή! λωσή, στήν οποι!α βεβαιω! νεται ή
ακρι!βεια τους και ή οποι!α φε!ρει υπογραφή!  μετα!  τήν ε!ναρξή τής διαδικασι!ας συ! ναψής τής
παρου! σας συ! μβασής. 
   
Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή των  ως  α! νω
στοιχει!ων και δικαιολογήτικω! ν προσκομίζονται υποχρεωτικά απο!  τον οικονομικο!  φορε!α
στήν αναθε!τουσα αρχή! ,  σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο  (ο οποίος θα
φέρει   την  παρακάτω  ένδειξη)  ,  τα  στοιχει!α  τής  ήλεκτρονική! ς   προσφορα! ς  τα  οποι!α
απαιτει!ται να προσκομισθου! ν σε πρωτο! τυπή μορφή!  συ! μφωνα με τον ν. 4250/2014 . Τε!τοια
στοιχει!α  και  δικαιολογήτικα!  ει!ναι  ενδεικτικα!  ή  εγγυήτική!  επιστολή!  συμμετοχή! ς,  τα
πρωτο! τυπα  ε!γγραφα  τα  οποι!α  ε!χουν  εκδοθει!  απο!  ιδιωτικου! ς  φορει!ς  και  δεν  φε!ρουν
επικυ! ρωσή απο!  δικήγο! ρο,  καθω! ς  και   τα ε!γγραφα που φε!ρουν τή  Σφραγι!δα τής  Χα! γής
(Apostille).  Δεν προσκομι!ζονται  σε ε!ντυπή μορφή!  στοιχει!α  και  δικαιολογήτικα!  τα οποι!α
φε!ρουν ήλεκτρονική!   υπογραφή! , τα ΦΕΚ, τα τεχνικα!  φυλλα! δια και ο! σα προβλε!πεται απο!  το
ν. 4250/2014 ο! τι οι φορει!ς υποχρεου! νται να αποδε!χονται σε αντι!γραφα των πρωτοτυ! πων.

 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY :
«Παροχή!  Υπήρεσιω! ν Φυ! λαξής και προστασι!ας των κτιρι!ων του Οργανισμου!  για ε!να (1) ε!τος

με δυνατο! τήτα παρα! τασής για ε!ξι (6) μή! νες»
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «26/11/2019» 
( Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 
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Η   αναθε!τουσα  αρχή!  μπορει!  να  ζήτει!   απο!  προσφε!ροντες  και  υποψή! φιους  σε
οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατα!  τήν  δια! ρκεια  τής  διαδικασι!ας,  να  υποβα! λλουν  σε
ε!ντυπή μορφή!  και σε ευ! λογή προθεσμι!α ο! λα ή!  ορισμε!να δικαιολογήτικα!  και στοιχει!α  που
ε!χουν  υποβα! λει  ήλεκτρονικα! ,   ο! ταν  αυτο!  απαιτει!ται  για  τήν  ορθή!  διεξαγωγή!  τής
διαδικασι!ας.

Αναλυτικο! τερα για τήν υποβολή!  των δικαιολογήτικω! ν  ε!χουν εφαρμογή!  οι  διατα! ξεις  του
α! ρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), με τις οποι!ες τροποποιή! θήκαν οι διατα! ξεις του
α! ρθρου 1 και των παραγρα! φων 3 και  4 του α! ρθρου 11 του Ν.  2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45).
διευκρινι!ζονται τα εξή! ς :

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γι!νονται  υποχρεωτικα!  αποδεκτα!  ευκρινή!  φωτοαντι!γραφα  των  πρωτοτυ! πων  ή!  των
ακριβω! ν αντιγρα! φων των δήμοσι!ων εγγρα! φων, που ε!χουν εκδοθει!  απο!  τις υπήρεσι!ες και
τους φορει!ς τής περι!πτωσής α' τής παρ. 2 του α! ρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σήμειωτε!ον ο! τι ή
παραπα! νω ρυ! θμισή δεν περιλαμβα! νει  τα συμβολαιογραφικα!  ε!γγραφα (λ.χ.  πλήρεξου! σια,
ε!νορκες βεβαιω! σεις κ.ο.κ.),  για τα οποι!α συνεχι!ζει  να υφι!σταται ή υποχρε!ωσή υποβολή! ς
επικυρωμε!νων αντιγρα! φων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επι!σής, γι!νονται αποδεκτα!  ευκρινή!  φωτοαντι!γραφα απο!  αντι!γραφα εγγρα! φων που ε!χουν
εκδοθει!  απο!  αλλοδαπε!ς  αρχε!ς,  υπο!  τήν  προυQ πο! θεσή  ο! τι  τα  τελευται!α  ει!ναι  νομι!μως
επικυρωμε!να απο!  τήν αρμο! δια αρχή!  τής χω! ρας αυτή! ς, και ε!χουν επικυρωθει! απο!  δικήγο! ρο,
συ! μφωνα με τα οριζο! μενα στο α! ρθρο 36 παρ. 2 β) του Κω! δικα Δικήγο! ρων (Ν. 4194/2013).
Σήμειω! νεται  ο! τι  δεν  θι!γονται  και  εξακολουθου! ν  να  ισχυ! ουν,  οι  απαιτή! σεις  υποβολή! ς
δήμοσι!ων εγγρα! φων με συγκεκριμε!νή επισήμει!ωσή (APOSTILLE), οι οποι!ες απορρε!ουν απο!
διεθνει!ς συμβα! σεις τής χω! ρας (Συ! μβασή τής Χα! γής) ή!  α! λλες διακρατικε!ς συμφωνι!ες.

3. Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων επικυρωμένα από δικηγόρο
Γι!νονται  υποχρεωτικα!  αποδεκτα!  ευκρινή!  φωτοαντι!γραφα  απο!  αντι!γραφα  ιδιωτικω! ν
εγγρα! φων τα οποι!α ε!χουν επικυρωθει! απο!  δικήγο! ρο, συ! μφωνα με τα οριζο! μενα στο α! ρθρο
36 παρ. 2 β) του Κω! δικα Δικήγο! ρων (Ν 4194/2013), καθω! ς και ευκρινή!  φωτοαντι!γραφα
απο!  τα πρωτο! τυπα ο! σων ιδιωτικω! ν εγγρα! φων φε!ρουν θεω! ρήσή απο!  υπήρεσι!ες και φορει!ς
τής περι!πτωσής α' τής παρ. 2 του α! ρθρου 1 του νο! μου 4250/2014.
Ειδικα!  τα αποδεικτικα!  τα οποι!α αποτελου! ν ιδιωτικά έγγραφα, μπορει! να γι!νονται αποδε-
κτα!  και  σε απλή φωτοτυπία, εφο! σον συνυποβα! λλεται υπευ! θυνή δή! λωσή στήν οποι!α βε-
βαιω! νεται ή ακρι!βεια!  τους (παρ.13 άρθρου 80 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την
παρ.7αε του άρθρου 43 Ν.4605/2019) και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη
διαδικασίας σύναψης σύμβασης (άρθρο 56 περ. 4 Ν.4609/19) 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γι!νονται υποχρεωτικα!  αποδεκτα!  και πρωτο! τυπα ή!  νομι!μως επικυρωμε!να αντι!γραφα των
δικαιολογήτικω! ν εγγρα! φων, εφο! σον υποβλήθου! ν απο!  τους διαγωνιζο! μενους.
Όσα  δικαιολογήτικα!  τής  προσφορα! ς  απαιτει!ται  να  υποβλήθου! ν  σε  ε!ντυπή  μορφή! ,  δεν
πρε!πει να ε!χουν  ξε!σματα , σβήσι!ματα, προσθή! κες, διορθω! σεις ή!  α! λλου ει!δους αλλοιω! σεις.  

Η   αναθε!τουσα  αρχή!  μπορει!  να  ζήτει!   απο!  προσφε!ροντες  και  υποψή! φιους  σε
οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατα!  τήν  δια! ρκεια  τής  διαδικασι!ας,  να  υποβα! λλουν  σε
ε!ντυπή μορφή!  και σε ευ! λογή προθεσμι!α ο! λα ή!  ορισμε!να δικαιολογήτικα!  και στοιχει!α  που
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ε!χουν  υποβα! λει  ήλεκτρονικα! ,   ο! ταν  αυτο!  απαιτει!ται  για  τήν  ορθή!  διεξαγωγή!  τής
διαδικασι!ας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
Στον  (υπο! )   φα! κελο   με  τήν  ε!νδειξή  «  Δικαιολογήτικα!  συμμετοχή! ς-Τεχνική!  προσφορα! »
υποβα! λλονται  ο! λα  τα  απαιτου! μενα  κατα!  το  στα! διο  υποβολή! ς  τής  προσφορα! ς
δικαιολογήτικα!  καθω! ς  και  τα  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  τής  προσφορα! ς.  Συγκεκριμε!να,
περιλαμβα! νονται :  
2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 
α) εγγύηση συμμετοχής, ο! πως προβλε!πεται στο α! ρθρο 72 του Ν.4412/2016 , τα α! ρθρα
2.1.5 και 2.2.2 αντι!στοιχα  τής παρου! σας διακή! ρυξής.  Η εγγυήτική!  επιστολή!  συμμετοχή! ς
(Παρα! ρτήμα  IV)  προσκομι!ζεται  σε  ε!ντυπή  μορφή!  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)
εργασίμων  ημερών απο!  τήν  ήλεκτρονική!  υποβολή! .  Επισήμαι!νεται  ο! τι  οι  εν  λο! γω
υποχρε!ωσή  δεν  ισχυ! ει  για  τις  εγγυή! σεις  ήλεκτρονική! ς  ε!κδοσής  (π.χ.  εγγυή! σεις  του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

β) Αντίγραφο  Άδειας   Λειτουργίας  της  επιχείρηση  ως  Ιδιωτικής  Επιχείρησης
Παροχής  Υπηρεσιών  Ασφαλείας, εκδοθει!σα  απο!  τήν  Ελλήνική!  Αστυνομι!α  (Ε.Α  ),
συ! μφωνα με  τις διατα! ξεις του Ν. 2518/97/ (ΦΕΚ Α΄164) ο! πως ε!χει τροποποιήθει! με το Ν.
3707/2008 (ΦΕΚ Α΄209)
γ)  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (Ε.Ε.Ε.Σ.),  το  οποι!ο  υπε!χει  θε!σή
ενήμερωμε!νής υπευ! θυνής δή! λωσής με τις προβλεπο! μενες συνε!πειες του Ν.1599/1986, ως
προκαταρκτική!  απο! δειξή προς αντικατα! στασή των πιστοποιήτικω! ν που εκδι!δουν δήμο! σιες
αρχε!ς  ή!  τρι!τα  με!ρή,  επιβεβαιω! νοντας  ο! τι  ε!καστος  οικονομικο! ς  φορε!ας  πλήροι!  τις
ακο! λουθες προυQ ποθε!σεις συ! μφωνα με τα κατωτε!ρω: 
α) δεν βρι!σκονται σε μι!α απο!  τις καταστα! σεις των α! ρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για
τις οποι!ες οι οικονομικοι!  φορει!ς αποκλει!ονται ή!  μπορου! ν να αποκλειστου! ν, ο! πως οι λο! γοι
αυτοι! ορι!ζονται στήν  παρα! γραφο  2.2.3 τής παρου! σας διακή! ρυξής. 
β) πλήροι!  τα σχετικα!  κριτή! ρια επιλογή! ς τα οποι!α ε!χουν καθοριστει!  συ! μφωνα με τα α! ρθρα
75 του Ν. 4412/2016 και αναφε!ρονται στις  παρ. 2.2.4 ε!ως 2.2.7  τής παρου! σας διακή! ρυξής. 

Οι προσφε!ροντες συμπλήρω! νουν το  σχετικο!  προ! τυπο ΕΕΕΣ  το οποι!ο ε!χει αναρτήθει!,  σε
μορφή!  αρχει!ων τυ! που XML και PDF, στα συνήμμε!να αρχει!α του ήλεκτρονικου!  διαγωνισμου! ,
στή διαδικτυακή!  πυ! λή    www.  promitheus  .  gov  .  gr        του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελει!  αναπο! σπαστο  
τμή! μα τής διακή! ρυξής.

Για τήν συμπλή! ρωσή!  του οι οικονομικοί φορείς θα κατευθυ! νονται με!σω τής διαδικτυακή! ς
πυ! λής  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ,  με!σω  τής  ιστοσελι!δας
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd , κατα!  τις κει!μενες διατα! ξεις, ο! που ει!τε :
α) χρήσιμοποιω! ντας το επικουρικο!  αρχει!ο .xml ει!τε

    β) συμπλήρω! νοντας τα κατα! λλήλα στοιχει!α μπορου! ν να εξα! γουν το σχετικο!  αρχει!ο
*pdf, να το αποθήκευ! σουν και να το υπογράψουν υποχρεωτικά   ηλεκτρονικά    και στήν
συνε!χεια  να  το  υποβα! λλουν  ήλεκτρονικα! ,  ακολουθω! ντας  τις  εξή! ς  οδήγι!ες  του
παραρτή! ματος Ι τής παρου! σας.  
Σε περι!πτωσή που ο οικονομικο! ς φορε!ας ει!ναι νομικο!  προ! σωπο, το Ε.Ε.Ε.Σ., υπογρα! φεται
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ήλεκτρονικα!  απο!  : 
α) τους  διαχειριστε!ς  ή!  τους  ομορρυ! θμους  εται!ρους  ο! ταν  το  νομικο!  προ! σωπο  ει!ναι
προσωπική!  εταιρει!α (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή!   Εταιρει!α  Περιορισμε!νής Ευθυ! νής (ΕΠΕ) ή!  Ιδιωτική!
Κεφαλαιουχική!  Εταιρει!α (Ι.Κ.Ε.) 
β) τον Προ! εδρο και Διευθυ! νοντα Συ! μβουλο, καθω! ς και απο!  ο! λα τα με!λή του Διοικήτικου!
Συμβουλι!ου ο! ταν το νομικο!  προ! σωπο ει!ναι Ανω! νυμή Εταιρει!α (Α.Ε.), 
γ)  ο! λα τα με!λή του Διοικήτικου!  Συμβουλι!ου και του Εποπτικου!  Συμβουλι!ου, ο! ταν το νομικο!
προ! σωπο ει!ναι αστικο! ς συνεταιρισμο! ς  (συμπεριλαμβανομε!νων των Κοιν.Σ.Επ. κλπ) 
δ)  το φυσικο!  προ! σωπο που ασκει!  τήν αντι!στοιχή δραστήριο! τήτα  στήν περι!πτωσή τής
ατομική! ς επιχει!ρήσής. 
ε) σε κα! θε α! λλή περι!πτωσή (εκτο! ς των ως  α! νω αναφερομε!νων υπο! χρεων)  απο!  ο! λα τα
επιπλε!ον  προ! σωπα  τα  οποι!α  εξουσιοδοτου! νται  απο!  τους  συμμετε!χοντες  οικονομικου! ς
φορει!ς να υπογρα! φουν ε!γγραφα για τον συγκεκριμε!νο διαγωνισμο! , συμπεριλαμβανομε!νων
των εγγρα! φων τής προσφορα! ς και τής συ! μβασής.

Για  την  σύνταξη  ή  /και  συμπλήρωση  του  απαιτούμενου  eΕΕΕΣ,  οι  οικονομικοί
φορείς  προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές
επικουρικό αρχείο  XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία  eΕΕΕΣ της
ΕΕ  και  να  παράξουν  την  απάντηση  τους  σε  μορφή  αρχείου  PDF,  το  οποίο  και
αποθηκεύουν, αρχικά στον ηλεκτρονικό  υπολογιστή τους. Σήμειω! νεται το εξή! ς :  To
αρχει!ο  PDF  παρα! γεται  ε!μμεσα  απο!  τήν  υπήρεσι!α  eΕΕΕΣ  επιλε!γοντας  το  κουμπι!
«Εκτυ! πωσή»  .  Η  εκτυ! πωσή  θα  πρε!πει  να  ανακατευθήνθει!  σε  εικονικο!  εκτυπωτή!  PDF
(virtual PDF printer),  ή! τοι  λογισμικο! ,  εγκατεστήμε!νο  στον  ήλεκτρονικο!  υπολογιστή!  του
χρή! στή, το οποι!ο  αποθήκευ! ει το περιεχο! μενο τής εκτυ! πωσής σε ήλεκτρονικο!  αρχει!ο  PDF
αντι!  να  το  δρομολογει!  σε  φυσικο!  εκτυπωτή! .  Ενδεικτικα!  ή  λειτουργι!α  αυτή!  μπορει!  να
πραγματοποιήθει! εγγενω! ς απο!  φυλλομετρήτή!  διαδικτυ! ου , ο! πως π.χ Google Chrome, ή!  απο!
εξειδικευμε!νο λογισμικο! , ο! πως π.χ CutePDF. 
   
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως  της ύπαρξης επικουρικού αρχείου  xml στον
χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ΄ ευθείας
στην  ηλεκτρονική  υπηρεσία  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής
(http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  growth  /  tools  -  databases  /  espd  )  να  δημιουργούν  το  ΕΕΕΣ, να
συμπλήρω! νουν με  ευθυ! νή τους ο! λα τα δεδομε!να που αφορου! ν τον εκα! στοτε διαγωνισμο!
και  αναφε!ρονται  στήν  διακή! ρυξή,  να  συμπλήρω! νουν  τις  σχετικε!ς  απαντή! σεις  και  να  το
εκτυπω! νουν  σε  μορφή!  pdf προκειμε!νου  να  το  υπογρα! ψουν  ήλεκτρονικα!  και  να  το
υποβα! λλουν στο σχετικο!  διαγωνισμο! .  
Οι ενω! σεις οικονομικω! ν φορε!ων που υποβα! λλουν κοινή!  προσφορα!  υποβα! λλουν το ΕΕΕΣ
για κα! θε οικονομικο!  φορε!α που συμμετε!χει στήν ε!νωσή. 

2.4.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
H τεχνική προσφορά θα πρε!πει να καλυ! πτει ο! λες τις απαιτή! σεις και τις προδιαγραφε!ς που
ε!χουν τεθει!  απο!  τήν αναθε!τουσα αρχή!  στήν Ενο! τήτα « Τεχνικε!ς  Προδιαγραφε!ς – Ειδικοι!
Όροι-Απαιτή! σεις-Πι!νακας  Συμμο! ρφωσής  Τεχνική! ς  προσφορα! ς»  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΙΙ
τής  Διακή! ρυξής  περιγρα! φοντας  ακριβω! ς  πω! ς  οι  συγκεκριμε!νες  απαιτή! σεις  και
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προδιαγραφε!ς πλήρου! νται. Περιλαμβα! νει ιδι!ως τα ε!γγραφα και δικαιολογήτικα! , βα! σει των
οποι!ων  θα  αξιολογήθει!  ή  καταλλήλο! λήτα  των  προσφερο! μενων  υπήρεσιω! ν,  με  βα! σή  το
κριτή! ριο ανα! θεσής, συ! μφωνα με τα αναλυτικω! ς αναφερο! μενα στο ως α! νω Παρα! ρτήμα. 

Η  Τεχνική!  Προσφορα!  συντα! σσεται  συμπλήρω! νοντας  τήν  αντι!στοιχή  ειδική!
ήλεκτρονική!  φο! ρμα  του  συστή! ματος. Στήν  συνε!χεια,  το  συ! στήμα  παρα! γει  σχετικο!
ήλεκτρονικο!  αρχει!ο, σε μορφή!  *pdf , το οποι!ο υπογρα! φεται ήλεκτρονικα!  και υποβα! λλεται
απο!  τον προσφε!ροντα. 
Τα στοιχει!α που περιλαμβα! νονται στήν ειδική!  ήλεκτρονική!  φο! ρμα του συστή! ματος και του
παραγο! μενου ήλεκτρονικα!  υπογεγραμμε!νου ήλεκτρονικου!  αρχει!ου πρε!πει να ταυτι!ζονται.
Σε αντι!θετή περι!πτωσή, το συ! στήμα παρα! γει σχετικο!  μή! νυμα και ο προσφε!ρων καλει!ται να
παρα! γει εκ νε!ου το ήλεκτρονικο!  αρχει!ο *pdf . 
Εφο! σον απαιτή! σεις τής διακή! ρυξής για τήν τεχνική!  προσφορα!  δεν ε!χουν αποτυπωθει!  στο
συ! νολο τους στις ειδικε!ς ήλεκτρονικε!ς φο! ρμες του συστή! ματος, ο προσφε!ρων επισυνα! πτει
στήν τεχνική!  του προσφορα!  ήλετκρονικα!  υπογεγραμμε!να τα σχετικα!  ήλεκτρονικα!  αρχει!α. 
Τονι!ζεται ιδιαι!τερα ο! τι οι Τεχνικε!ς Προσφορε!ς δεν πρε!πει να ε!χουν καμι!α απολυ! τως α! μεσή
ή!  ε!μμεσή αναφορα!  στα οικονομικα!  στοιχει!α των Προσφορω! ν. 
Σε  περι!πτωσή  που  διαπιστωθει!  κα! τι  τε!τοιο,  ή  προσφορα!  αποκλει!εται  απο!  περαιτε!ρω
αξιολο! γήσή κατο! πιν γνωμοδο! τήσής τής Επιτροπή! ς. 

Νομικά  πρόσωπα  που  συμμετέχουν  στον  Διαγωνισμό  οφείλουν  επί  ποινή
αποκλεισμού τους να ορίζουν στην προσφορά τους φυσικό πρόσωπο το οποίο θα
είναι υπεύθυνο του Έργου καθώς και αναπληρωτή αυτού. 

2.4.4  Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και
υποβολής οικονομικών προσφορών.
Στον (υπο! ) φα! κελο με τήν ε!νδειξή «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβα! νεται ή οικονομική!
προσφορα!  του  προσφε!ροντα.  Η  Οικονομική!  Προσφορα!  υποβα! λλεται  ήλεκτρονικα!  επί
ποινή απορρίψεως στον ( υπο! ) φα! κελο «Οικονομική!  Προσφορα! ». 
Η οικονομική!  προσφορα! , συντα! σσεται συμπλήρω! νοντας τήν αντι!στοιχή ειδική!  ήλεκτρονική!
φο! ρμα του συστή! ματος. Στή συνε!χεια το συ! στήμα παρα! γει σχετικο!  ήλεκτρονικο!  αρχει!ο, σε
μορφή!  *pdf, το οποι!ο υπογρα! φεται ήλεκτρονικα!   και υποβα! λλεται απο!  τον προσφε!ροντα.
Τα στοιχει!α που περιλαμβα! νονται στήν ειδική!  ήλεκτρονική!  φο! ρμα του συστή! ματος και του
παραγο! μενου ήλεκτρονικα!  υπογεγραμμε!νου ήλεκτρονικου!  αρχει!ου πρε!πει να ταυτι!ζονται.
Σε αντι!θετή περι!πτωσή, το συ! στήμα παρα! γει σχετικο!   μή! νυμα και ο προσφε!ρων καλει!ται να
παρα! γει εκ νε!ου το ήλεκτρονικο!  αρχει!ο   *pdf .  
Επι!σής, στον (υπο) φα! κελο  «Οικονομική Προσφορά» θα υποβλήθει!  ήλεκτρονικο!  αρχει!ο
σε μορφή!  *pdf  ήλεκτρονικα!   υπογεγραμμε!νο,  στο οποι!ο οι προσφε!ροντες θα εξειδικευ! σουν
τα εξή! ς στοιχει!α,  τα οποία απαιτούνται βάσει του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ
115/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4144/2013
α) τον αριθμο!  των εργαζομε!νων  που θα απασχολήθου! ν στο ε!ργο .
β) τις ήμε!ρες και τις ω! ρες εργασι!ας. 
γ) τή συλλογική!  συ! μβασή εργασι!ας στήν οποι!α υπα! γονται οι εργαζο! μενοι. 
δ) το υ! ψος του προυQ πολογισμε!νου ποσου!  που αφορα!  τις πα! σής φυ! σεως νο! μιμες αποδοχε!ς
αυτω! ν των εργαζομε!νων .
ε) το υ! ψος των ασφαλιστικω! ν εισφορω! ν με βα! σή τα προυQ πολογισθε!ντα ποσα!  .
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Επισημαίνεται ο! τι  στήν  προσφορα!  τους  οι  υποψή! φιοι  οικονομικοι!  φορει!ς  πρε!πει  να
υπολογι!ζουν   εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής   των υπήρεσιω! ν τους , των  
αναλωσι!μων, του εργολαβικου!  τους κε!ρδους και των νο! μιμων υπε!ρ Δήμοσι!ου και τρι!των
κρατή! σεων. 
Επιπροσθέτως, στον  (υπο! )  φα! κελο  «Οικονομική!  Προσφορα! »  πρε!πει  να  υποβλήθου! ν
ήλεκτρονικα!  και επί ποινή απόρριψης τής προσφορα! ς 
α.  ήλεκτρονικο!  αρχει!ο   σε μορφή!  *pdf  τής  συλλογική! ς συ! μβασής εργασι!ας στήν οποι!α
υπα! γονται οι εργαζο! μενοι.
β. ήλεκτρονικο!  αρχει!ο  σε  μορφή!  *pdf,  ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο  από  τον
προσφέροντα,  με  αναλυτικα!  στοιχει!α  τεκμήρι!ωσής  τής  υποβλήθει!σας  οικονομική! ς
προσφορα! ς.  
γ.  ήλεκτρονικο!  αρχει!ο  σε  μορφή!  *pdf ,  (συ! μφωνα  με  το  υπο! δειγμα  που  υπα! ρχει  στο
Παρα! ρτήμα ΙΙΙ τής παρου! σας διακή! ρυξής, που συμπλήρω! νεται χωρι!ς να τροποποιήθει!), με
τήν  ε!νδειξή  «Ανα! λυσή  Οικονομική! ς  Προσφορα! ς»,   ψηφιακά  υπογεγραμμένο  από  τον
προσφέροντα. 

Η  τιμή στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως σε
ευρώ, όπως ορίζεται κατωτέρω: 
Α. Τιμές
α. Οι  τιμε!ς  των Προσφορω! ν  που αφορου! ν  σε οποιαδή! ποτε  προσφερο! μενή υπήρεσι!α  θα
εκφρα! ζονται  σε  Ευρω!  (€).  Στις  τιμε!ς  θα  περιλαμβα! νονται  ο! λες  οι  τυχο! ν  υπε!ρ  τρι!των
κρατή! σεις, καθω! ς και κα! θε α! λλή επιβα! ρυνσή, εκτο! ς του ΦΠΑ. Σε ιδιαι!τερή στή! λή των ως
α! νω  τιμω! ν  ο  υποψή! φιος  Ανα! δοχος  θα  καθορι!ζει  το  ποσο!  με  το  οποι!ο  θα  επιβαρυ! νει
αθροιστικα!  τις τιμε!ς αυτε!ς με το ΦΠΑ . Σε περι!πτωσή που αναφε!ρεται εσφαλμε!νος ΦΠΑ
αυτο! ς θα διορθω! νεται απο!  τήν  Υπήρεσι!α. 
β. Στήν Οικονομική!  Προσφορα!  θα πρε!πει να αναγρα! φεται ή προσφερο! μενή τιμή!  (μήνιαι!ο
κο! στος)  για κα! θε υπήρεσι!α καθω! ς και το συνολικο!  ποσο!  σε  Ευρω! , ε!ναντι του οποι!ου  ο
υποψή! φιος ανα! δοχος προτι!θεται να εκτελε!σει το ε!ργο,  ολογρα! φως και αριθμήτικω! ς.
Εφο! σον απο!  τήν οικονομική!  προσφορα!  δεν προκυ! πτει με σαφή! νεια ή προφερο! μενή τιμή!  ή!
δεν δι!δεται τιμή!  για το συ! νολο των κτιρι!ων του τμή! ματος ή!  των τμήμα! των  τής συ! μβασής ,
ή προσφορα!  θα απορρι!πτεται ως απαρα! δεκτή. 
Προσφορα!  που δε δι!νει τιμή!  σε ευρω!  ή!  δι!δει τιμή!  σε συνα! λλαγμα ή!  με ρή! τρα συναλλα! γματος
απορρι!πτεται ως απαρα! δεκτή.  
γ.  Οι   προφερο! μενες  τιμε!ς  ει!ναι  σταθερε!ς  για  ο! λή  τή  δια! ρκεια  τής  συ! μβασής  και
αποκλει!εται  οποιαδή! ποτε  αναπροσαρμογή!  αυτω! ν.  Προσφορε!ς  που  θε!τουν  ο! ρο
αναπροσαρμογή! ς τής τιμή! ς απορρι!πτονται ως απαρα! δεκτες, αποκλει!εται δε ή υποβολή!  νε!ας
προσφορα! ς ή!  ή τροποποι!ήσή τής υποβλήθει!σας. 
δ.   Η  συ! γκρισή  των  προσφορω! ν  θα  γι!νεται  στή  συνολική!  τιμή!  των  προσφερο! μενων
υπήρεσιω! ν    για  ε!να  ή!  περισσο! τερα  ή!  για  ο! λα  τα  τμή! ματα  τής  συ! μβασής    και  ο! χι  στις  
επιμε!ρους τιμε!ς  των τμήμα! των  .  
Ως απαρα! δεκτες θα απορρι!πτονται προσφορε!ς στις οποι!ες: 
α) δεν δι!νεται τιμή!  σε ΕΥΡΩ ή!  που καθορι!ζεται σε σχε!σή ΕΥΡΩ προς ξε!νο νο! μισμα, 
β) δεν  προκυ! πτει  με σαφή! νεια ή προσφερο! μενή τιμή! ,  με τήν επιφυ! λαξή τής παρ.  4 του
α! ρθρου 102 του ν. 4412/2016 και 
γ) ή τιμή!  υπερβαι!νει τον προυQ πολογισμο!  τής συ! μβασής που καθορι!ζεται.  
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2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών  
1. Οι υποβαλλο! μενες προσφορε!ς ισχυ! ουν και δεσμευ! ουν τους οικονομικου! ς φορει!ς για
διάστημα 180 ημερών  απο!  τήν επο! μενή τής διενε!ργειας του διαγωνισμου! . 
2. Προσφορα!  ή οποι!α ορι!ζει χρο! νο ισχυ! ος μικρο! τερο απο!  τον ανωτε!ρω προβλεπο! μενο
απορρι!πτεται.
3. Η ισχυ! ς τής προσφορα! ς μπορει!  να παρατει!νεται εγγρα! φως, εφο! σον του! το ζήτήθει!
απο!  τήν αναθε!τουσα αρχή! , πριν απο!  τή λή! ξή τής, με αντι!στοιχή παρα! τασή τής εγγυήτική! ς
επιστολή! ς συμμετοχή! ς συ! μφωνα με τα οριζο! μενα στο α! ρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016
και  τήν παρα! γραφο  2.2.2. τής παρου! σας, κατ' ανω! τατο ο! ριο για χρονικο!  δια! στήμα ι!σο με
τήν προβλεπο! μενή ως α! νω αρχική!  δια! ρκεια. 
Μετα!  τή  λή! ξή  και  του  παραπα! νω  ανω! τατου  ορι!ου  χρο! νου  παράτασης  ισχύος τής
προσφορα! ς,  τα  αποτελε!σματα  τής  διαδικασι!ας  ανα! θεσής  ματαιω! νονται,  εκτο! ς  αν  ή
αναθε!τουσα αρχή!  κρι!νει, κατα!  περι!πτωσή, αιτιολογήμε!να, ο! τι ή συνε!χισή τής διαδικασι!ας
εξυπήρετει!  το  δήμο! σιο  συμφε!ρον,  οπο! τε  οι  οικονομικοι!  φορει!ς  που  συμμετε!χουν  στή
διαδικασι!α  μπορου! ν  να  επιλε!ξουν  ει!τε  να  παρατει!νουν  τήν  προσφορα!  και  τήν  εγγυ! ήσή
συμμετοχή! ς  τους,  εφο! σον τους ζήτήθει!  πριν  τήν  πα! ροδο του ανωτε!ρω ανω! τατου ορι!ου
παρα! τασής τής προσφορα! ς τους ει!τε ο! χι.
Στήν τελευται!α περι!πτωσή, ή διαδικασι!α συνεχι!ζεται με ο! σους παρε!τειναν τις προσφορε!ς
τους και αποκλει!ονται οι λοιποι! οικονομικοι! φορει!ς.
Σε περι!πτωσή που λή! ξει ο χρο! νος ισχυ! ος των προσφορω! ν και δεν ζήτήθει!  παρα! τασή τής
προσφορα! ς,  ή  αναθε!τουσα  αρχή!  δύναται  με  αιτιολογήμε!νή  απο! φασή!  τής,  εφο! σον  ή
εκτε!λεσή τής συ! μβασής εξυπήρετει!  το δήμο! σιο συμφε!ρον, να ζήτή! σει εκ των υστε!ρων απο!
τους  οικονομικου! ς  φορει!ς  που  συμμετε!χουν  στή  διαδικασι!α  ει!τε  να  παρατει!νουν  τήν
προσφορα!  τους ει!τε ο! χι (αρ. 97, παρ. 4 του ν.4412/2016, ο! πως τροποποιή! θήκε με το αρ.33.
παρ.3,του ν. 4608/2019).   

2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθε!τουσα  αρχή!  με  βα! σή  τα  αποτελε!σματα  του  ελε!γχου  και  τής  αξιολο! γήσής  των
προσφορω! ν, απορρι!πτει, σε κα! θε περι!πτωσή, προσφορα! :
α) η  οποία  δεν  υποβάλλεται  εμπρόθεσμα,  με  τον  τρο! πο  και  με  το  περιεχο! μενο  που
ορι!ζεται  στις πιο πα! νω και συγκεκριμε!να  στις παραγρα! φους 2.4.1 (Γενικοι! ο! ροι υποβολή! ς
προσφορω! ν),  2.4.2  (Χρο! νος  και  τρο! πος  υποβολή! ς  προσφορω! ν),  2.4.3  (Περιεχο! μενο
φακε!λων  δικαιολογήτικω! ν  συμμετοχή! ς),  2.4.4  (Περιεχο! μενο  φακε!λου  οικονομική! ς
προσφορα! ς,  τρο! πος  συ! νταξής  και  υποβολή! ς  οικονομικω! ν  προσφορω! ν),  2.4.5  (Χρο! νος
ισχυ! ος  προσφορω! ν),  3.1  (Αποσφρα! γισή  και  αξιολο! γήσή  προσφορω! ν),  3.2  (Προ! σκλήσή
υποβολή! ς δικαιολογήτικω! ν κατακυ! ρωσής) τής παρου! σας. 
β) η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφο! σον  αυτα!  δεν
επιδε!χονται συμπλή! ρωσή ή!  διο! ρθωσή ή!  εφο! σον επιδε!χονται συμπλή! ρωσή ή!  διο! ρθωσή, δεν
ε!χουν αποκατασταθει!  κατα!  τήν αποσαφή! νισή και τήν συμπλή! ρωσή!  τής συ! μφωνα με τήν
παρα! γραφο 3.1.1. τής παρου! σής διακή! ρυξής,
γ) για τήν οποι!α ο προσφε!ρων δεν ε!χει παρα! σχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντο! ς τής
προκαθορισμε!νής προθεσμι!ας ή!  ή εξή! γήσή δεν ει!ναι αποδεκτή!  απο!  τήν αναθε!τουσα αρχή!
συ! μφωνα με τήν παρα! γραφο 3.1.1. τής παρου! σας και το α! ρθρο 102 του ν. 4412/2016,
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.  
ε) ή οποι!α ει!ναι υπό αίρεση 
ζ)ή οποι!α θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) ή  οποι!α  παρουσιάζει  ελλείψεις ως  προς  τα  δικαιολογήτικα!  που  ζήτου! νται  απο!  τα
ε!γγραφα τής παρου! σής διακή! ρυξής  και αποκλίσεις ως προς τους ο! ρους και τις τεχνικε!ς
προδιαγραφε!ς τής συ! μβασής.
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3.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιήμε!νο στο ΕΣΗΔΗΣ, για τήν αποσφρα! γισή των  προσφορω! ν  αρμο! διο ο! ργανο
τής Αναθε!τουσας Αρχή! ς (Επιτροπή!  Διαγωνισμου! ), προβαι!νει στήν ε!ναρξή τής διαδικασι!ας
ήλεκτρονική! ς  αποσφρα! γισής  των φακε!λων των προσφορω! ν,  κατα!  το  α! ρθρο  100  του ν.
4412/2016, ακολουθω! ντας τα εξή! ς στα! δια:
 Ηλεκτρονική!  Αποσφρα! γισή του (υπο! )φακε!λου «Δικαιολογήτικα!  Συμμετοχή! ς-Τεχνική!
Προσφορα! »  τήν Τρι!τή  26/11/2019 και ω! ρα 11:00π.μ δήλαδή!   τέσσερις  (4) εργάσιμες
ημέρες μετα!  τήν καταλήκτική!  ήμερομήνι!α προσφορω! ν και ω! ρα...
 Ηλεκτρονική!  Αποσφρα! γισή του (υπο! )φακε!λου «Οικονομική!  Προσφορα! »,  κατα!  τήν
ήμερομήνι!α και ω! ρα που θα ορι!σει ή αναθε!τουσα αρχή!  
 Ηλεκτρονική!  Αποσφρα! γισή  του  (υπο! )φακε!λου  «Δικαιολογήτικα!  κατακυ! ρωσής»,
κατα!  τήν ήμερομήνι!α και ω! ρα που θα ορι!σει ή αναθε!τουσα αρχή!  
Με τήν αποσφρα! γισή των ως α! νω φακε!λων, ανα!  στα! διο, κα! θε προσφε!ρων που συνεχι!ζει σε
επο! μενο  στα! διο  αποκτα!  προ! σβασή  στις  λοιπε!ς  προσφορε!ς  και  τα  υποβλήθε!ντα
δικαιολογήτικα!  τους,  με  τήν  επιφυ! λαξή  των πτυχω! ν  εκει!νων  τής  κα! θε  προσφορα! ς  που
ε!χουν χαρακτήρισθει! ως εμπιστευτικές.
Για  τήν  αποσφρα! γισή,  οι  συμμετε!χοντες  ενήμερω! νονται  με  ήλεκτρονικο!  μή! νυμα
/ειδοποι!ήσή που παρα! γεται αυτο! ματα απο!  το συ! στήμα (ΕΣΗΔΗΣ) . 
Η αναθε!τουσα αρχή!  μπορει!  να καλε!σει τους οικονομικου! ς φορει!ς να συμπλήρω! σουν ή!  να
διευκρινι!σουν τα ε!γγραφα ή!  δικαιολογήτικα!  που ε!χουν υποβλήθει!,  ή!  να διευκρινι!σουν το
περιεχο! μενο τής τεχνική! ς ή!  οικονομική! ς προσφορα! ς τους, συ! μφωνα με το α! ρθρο 102 του ν.
4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετα!  τήν κατα!  περι!πτωσή ήλεκτρονική!  αποσφρα! γισή των προσφορω! ν ή Αναθε!τουσα Αρχή!
προβαι!νει  στήν  αξιολο! γήσή  αυτω! ν  με!σω  των  αρμο! διων  πιστοποιήμε!νων  στο  Συ! στήμα
οργα! νων τής, εφαρμοζο! μενων κατα!  τα λοιπα!  των κειμε!νων διατα! ξεων.
Ειδικο! τερα :
α) Η αρμο! δια Επιτροπή!  καταχωρει! ο! σους υπε!βαλαν προσφορε!ς, καθω! ς και τα υποβλήθε!ντα
αυτω! ν δικαιολογήτικα!  του ελε!γχου αυτω! ν σε πρακτικο! , το οποι!ο υπογρα! φεται απο!  τα με!λή
τής. Η αναθε!τουσα αρχή!  επικοινωνει!  με τους φορει!ς που φε!ρονται να ε!χουν εκδω! σει τις
εγγυήτικε!ς επιστολε!ς προκειμε!νου να διαπιστω! σει τήν εγκυρο! τήτα!  τους (α! ρθρο 72 παρ. 5
του ν. 4412/2016).
β) Στή  συνε!χεια  ή  αρμο! δια  Επιτροπή!  προβαι!νει  στήν  αξιολο! γήσή  μο! νο  των  τεχνικω! ν
προσφορω! ν των προσφερο! ντων, των οποι!ων τα δικαιολογήτικα!  συμμετοχή! ς ε!κρινε πλή! ρή.
Η αξιολο! γήσή γι!νεται συ! μφωνα με τους ο! ρους τής παρου! σας και συντα! σσεται πρακτικο!  για
τήν απο! ρριψή ο! σων τεχνικω! ν προσφορω! ν δεν πλήρου! ν του ο! ρους και τις απαιτή! σεις των
τεχνικω! ν προδιαγραφω! ν και τήν αποδοχή!  ο! σων τεχνικω! ν προσφορω! ν αντι!στοιχα πλήρου! ν
τα ανωτε!ρω.  
Για τήν αξιολο!γήσή των δικαιολογήτικω! ν συμμετοχή! ς και των τεχνικω! ν προσφορω! ν μπορει!
να συντα! σσεται ενιαι!ο πρακτικο! , το οποι!ο κοινοποιει!ται απο!  τήν ως α! νω Επιτροπή! , με!σω
τής  λειτουργικο! τήτας  τής  «Επικοινωνι!ας»,   μο! νο  στήν  αναθε!τουσα  αρχή!   (με!σω  του
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πιστοποιήμε!νου χρή! στή τής αναθε!τουσας αρχή! ς  στο συ! στήμα ΕΣΗΔΗΣ) ,  προκειμε!νου ή
τελευται!α  να  ορι!σει  τήν  ήμερομήνι!α  και  ω! ρα  αποσφρα! γισής  του  (υπο)  φακε!λου  των
οικονομικω! ν προφορω! ν.

γ)  Μετα!  τήν ολοκλή! ρωσή τής αξιολο! γήσής,  συ! μφωνα με τα ανωτε!ρω, αποσφραγι!ζονται,
κατα!  τήν ήμερομήνι!α και ω! ρα που ορι!ζεται στήν ειδική!  προ! σκλήσή οι φα! κελοι ο! λων των
υποβλήθεισω! ν   οικονομικω! ν  προσφορω! ν  (α! ρθρο 100 παρ.  4,  ο! πως τροποπιή! θήκε με το
α! ρθρο 43  παρ. 10, περ. α  του Ν.4605/2019) . 

δ) Το  αρμο! διο  γνωμοδοτικο!  ο! ργανο  προβαι!νει  στήν  αξιολο! γήσή  των  οικονομικω! ν
προσφορω! ν  των  προσφερο! ντων,  των  οποι!ων  τις  τεχνικε!ς  προσφορε!ς  και  τα
δικαιολογήτικα!  συμμετοχή! ς  ε!κρινε πλή! ρή και συ! μφωνα με τους ο! ρους και τις απαιτή! σεις
τής παρου! σας και συντα! σσει πρακτικο!  στο οποι!α εισήγει!ται αιτιολογήμε!να τήν αποδοχή!  ή
απο! ρριψή  τους,  τήν  κατα! ταξή  των  προσφορω! ν  και  τήν  ανα! δειξή  του  προσωρινου!
αναδο! χου.  Στο  στα! διο  αυτο!  ή Επιτροπή  αξιολόγησης  δύναται να  παραπέμψει  το
φάκελο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε Εμπειρογνώμονες, οι οποίοι συντάσσουν
σχετικό  πρακτικό,  το  οποίο  στη  συνέχεια  διαβιβάζουν  στην  αρμόδια  Επιτροπή
προκειμένου αυτή να αποφανθεί σχετικά.

Εα! ν  οι  προσφορε!ς  φαι!νονται  ασυνήθιστα  χαμηλές σε  σχε!σή  με  το  αντικει!μενο  τής
συ! μβασής,  ή αναθε!τουσα αρχή!  απαιτει!  απο!  τους οικονομικου! ς  φορει!ς  να εξήγή! σουν τήν
τιμή!  που προτει!νουν στήν προσφορα!  τους, εντο! ς αποκλειστική! ς προθεσμι!ας, κατα!  ανω! τατο
ο! ριο  δέκα (10) ημερών απο!  τήν κοινοποι!ήσή τής σχετική! ς προ! σκλήσής. Στήν περι!πτωσή
αυτή!  εφαρμο! ζονται τα α! ρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
Στήν  περι!πτωσή  ισότιμων  προσφορών ή  αναθε!τουσα  αρχή!  επιλε!γει  τον  ανα! δοχο  με
κλήρωση μεταξυ!  των οικονομικω! ν φορε!ων που υπε!βαλαν ισο! τιμες προσφορε!ς. Η κλή! ρωσή
γι!νεται ενω! πιον τής Επιτροπή! ς του Διαγωνισμου!  και παρουσι!α των οικονομικω! ν φορε!ων
που υπε!βαλαν τις ισο! τιμες προσφορε!ς. 
Στή  συνε!χεια  εκδι!δεται  απο!  τήν  αναθε!τουσα  αρχή!  μία  απόφαση,  με  τήν  οποι!α
επικυρω! νονται  τα  αποτελε!σματα  ο! λων  των  ανωτε!ρω  σταδι!ων  («Δικαιολογήτικα!
Συμμετοχή! ς», «Τεχνική!  Προσφορα! » και « Οικονομική!  Προσφορα! »), ή οποι!α κοινοποιείται
με επιμε!λεια αυτή! ς  στους προσφε!ροντες με!σω τής λειτουργικο! τήτας τής «Επικοινωνι!ας»
του  συστή! ματος  ΕΣΗΔΗΣ,  μαζί  με  αντίγραφο  των  αντίστοιχων  πρακτικών  της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορω! ν των ως α! νω σταδι!ων (εδα! φιο α
τής  παρ.  4  του  α! ρθρου  100,  ο! πως  τροποποιή! θήκε  με  το  α! ρθρο  107  περ.  18  του  ν.
4497/2017).   
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

Επισήμαι!νεται ο! τι,  οι  συμμετε!χοντες στο διαγωνισμο!  ενήμερω! νονται με!σω ήλεκτρονικου!
μήνυ! ματος  με  χρή! σή  του  Συστή! ματος,  για  τήν  ε!κδοσή  απο! φασής  ή!  απο! ρριψής  τής
προσφορα! ς   τους  σε  κα! θε  στα! διο.  Η  ειδοποι!ήσή  αυτή!  πραγματοποιει!ται  μετα!  τήν
ήλεκτρονική!  κοινοποι!ήσή  τής  σχετική! ς  αποφα! σεως  για  το  εκα! στοτε  στα! διο  του
διαγωνισμου!  στο συ! στήμα.  Κατα!  τήν  ήμερομήνι!α  τής  υπο! ψή ειδοποι!ήσής/ανακοι!νωσής,
ει!ναι αποδεκτο!  ο! τι οι συμμετε!χοντες ε!χουν λα! βει πλε!ον πλή! ρή γνω! σή επι! τής απο! φασής για
το εκα! στοτε στα! διο του διαγωνισμου! . Ως εκ του! του, ή εν λο! γω ήμερομήνι!α αποτελει! και το
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χρονικο!  σήμει!ο  απο!  το  οποι!ο  υπολογι!ζεται  ή  νο! μιμή  προθεσμι!α,  για  τήν  α! σκήσή  τυχο! ν
προδικαστικω! ν προσφυγω! ν.  

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου 

Μετα!  τήν  αξιολο! γήσή  των  προσφορω! ν,  ή  Αναθε!τουσα  Αρχή!  αποστε!λλει  σχετική!
ήλεκτρονική!   προ! σκλήσή με!σω του συστή! ματος στον προσφε!ροντα, στον οποι!ο προ! κειται
να  γι!νει  ή  κατακυ! ρωσή  («προσωρινο!  ανα! δοχο»)  και   τον  καλει!  να  υποβα! λει  εντός
προθεσμίας,  δέκα  (10)  ημερών  απο!  τήν  κοινοποι!ήσή  τής  σχετική! ς   ε!γγραφής
ειδοποι!ήσής  σε  αυτο! ν,  τα  αποδεικτικα!  ε!γγραφα  νομιμοποι!ήσής  (α! ρθρο  103  παρ.1  του
ν.4412/2016,  ο! πως  τροποποιή! θήκε  με  το  α! ρθρο  107  περ.19  του  ν.  4497/2017)  και  τα
πρωτο! τυπα ή!  αντι!γραφα που εκδι!δονται, συ! μφωνα με τις διατα! ξεις του α! ρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) ο! λων των δικαιολογήτικω! ν  κατακυ! ρωσής, ή! τοι :
1)  τα νομιμοποιητικά έγγραφα του προσωρινού αναδόχου καθώς και παραστατικό
εκπροσώπησης, σε περίπτωση  που συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.
Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε ή ΕΠΕ  υποβάλλει:
- ΦΕΚ συ! στασής.
- Αντι!γραφο του ισχυ! οντος καταστατικου!  με τα ΦΕΚ, στα οποι!α ε!χουν δήμοσιευτει!

ο! λες οι με!χρι σή! μερα τροποποιή! σεις αυτου!  ή!  αντι!γραφο κωδικοποιήμε!νου καταστα-
τικου!  (εφο! σον υπα! ρχει)  με το αντι!στοιχο ΦΕΚ και μετα!  τήν κατα! ργήσή τής υπο-
χρε!ωσής δήμοσι!ευσής στο ΦΕΚ τις ανακοινω! σεις Γ.Ε.Μ.Η. (εφο! σον υπα! ρχουν νεο! τε-
ρες καταχωρή! σεις)

- ΦΕΚ, στο οποι!ο ε!χει δήμοσιευτει!  το πρακτικο!  Δ.Σ. ή!  απο! φασή των εται!ρων περι!  εκ-
προσω! πήσής του νομικου!  προσω! που και μετα!  τήν κατα! ργήσή τής υποχρε!ωσής δή-
μοσι!ευσής στο ΦΕΚ ή σχετική!  ανακοι!νωσή Γ.Ε.Μ.Η. (εφο! σον υπα! ρχει)

- Πρακτικο!  Δ.Σ (για τις Α.Ε.) ή!  πρακτικο!  συνε!λευσής των εται!ρων (για τις ΕΠΕ πλήν
των μονοπρο! σωπων), στο οποι!ο περιε!χεται: α) ε!γκρισή συμμετοχή! ς στον παρο! ντα
διαγωνισμο! , β) εξουσιοδο! τήσή αντικλή! του (εφο! σον αυτο!  προβλε!πεται απο!  το κατα-
στατικο!  τής επιχει!ρήσής) για υπογραφή!  και υποβολή!  τής προσφορα! ς, εφο! σον ή προ-
σφορα!  δεν υπογρα! φεται απο!  τον ι!διο το νο! μιμο εκπρο! σωπο τής επιχει!ρήσής.

- Πιστοποιήτικο!  αρμο! διας δικαστική! ς  ή!  διοικήτική! ς  Αρχή! ς  περι!  τροποποιή! σεων του
καταστατικου!  / μή λυ! σής τής εταιρει!ας, το οποι!ο ε!χει εκδοθει! το πολυ!  τρει!ς (3) μή! -
νες πριν απο!  τήν ήμερομήνι!α υποβολή! ς προσφορω! ν

- Αποδεικτικα!  καταχω! ρισής μεταβολω! ν και στοιχει!ων στο Γ.Ε.Μ.Η, ο! που προβλε!πεται
απο!  τήν κει!μενή νομοθεσι!α .

Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε., υποβάλλει:
- Αντι!γραφο τής ιδρυτική! ς  πρα! ξής τής εταιρει!ας καθω! ς και ο! λες τις ε!ως τήν ήμε!ρα

υποβολή! ς τής προσφορα! ς τροποποιή! σεις.
- Τα αντι!στοιχα αποδεικτικα!  δήμοσι!ευσής των ανωτε!ρω στο Γ.Ε.Μ.Η.  
- Πρα! ξή του αρμο! διου Διοικου! ντος Οργα! νου (διαχειριστή! ) στήν οποι!α περιε!χεται: α)

ε!γκρισή  συμμετοχή! ς  στον  παρο! ντα  διαγωνισμο! ,  β)  εξουσιοδο! τήσή  αντικλή! του
(εφο! σον αυτο!  προβλε!πεται απο!  το καταστατικο!  τής επιχει!ρήσής) για υπογραφή!  και
υποβολή!  τής  Προσφορα! ς,  εφο! σον ή προσφορα!  δεν  υπογρα! φεται  απο!  τον ι!διο  το
νο! μιμο εκπρο! σωπο τής επιχει!ρήσής.

Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε ή Ε.Ε., υποβάλλει:
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- Αντι!γραφο  του  ισχυ! οντος  καταστατικου!  και  σε  περι!πτωσή  που  αυτο!  δεν  ει!ναι
κωδικοποιήμε!νο  θα  προσκομιστου! ν  αντι!γραφα  ο! λων  των  προγενεστε!ρων
τροποποιήτικω! ν.

- Πιστοποιήτικα!  αρμο! διας δικαστική! ς  ή!  διοικήτική! ς  αρχή! ς  περι!  τροποποιή! σεων του
καταστατικου!

- Αποδεικτικα!  καταχω! ρισής μεταβολω! ν και στοιχει!ων στο Γ.Ε.Μ.Η, ο! που προβλε!πεται
απο!  τήν κει!μενή νομοθεσι!α 

- Έγγραφο του Νο! μιμου Εκπροσω! που περι! ε!γκρισής συμμετοχή! ς στο διαγωνισμο!  στήν
οποι!α  μπορει!  να  περιε!χεται  και  εξουσιοδο! τήσή  αντικλή! του  (εφο! σον  αυτο!
προβλε!πεται  απο!  το  καταστατικο!  τής  υποψή! φιας  αναδο! χου)  για  υπογραφή!  και
υποβολή!  τής προσφορα! ς, σε περι!πτωσή που ή προσφορα!  δεν υπογρα! φεται απο!  τον
ι!διο το νο! μιμο εκπρο! σωπο τής επιχει!ρήσής.

Δ. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, υποβάλλει:
- Τα δικαιολογήτικα!  συ! στασής του.
- Βεβαι!ωσή αρμο! διας αρχή! ς ο! τι ο Συνεταιρισμο! ς λειτουργει! νο! μιμα καθω! ς και 
- Για  κα! θε  με!λος  τής  Ένωσής/Κοινοπραξι!ας  ο! λα  τα  Δικαιολογήτικα!  Συμμετοχή! ς,

ανα! λογα  με  τήν  περι!πτωσή  (ήμεδαπο! /  αλλοδαπο!  φυσικο!  προ! σωπο,  ήμεδαπο! /
αλλοδαπο!  νομικο!  προ! σωπο, συνεταιρισμο! ς). 

- Πρα! ξή του αρμο! διου οργα! νου κα! θε Με!λους τής Ένωσής/ Κοινοπραξι!ας απο!  το οποι!ο
να  προκυ! πτει  ή  ε!γκρισή  του  για  τή  συμμετοχή!  του  Με!λους  στήν  Ένωσή/
Κοινοπραξι!α, και στο Διαγωνισμο! .

Ε. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπό, υποβάλλει:
- Έναρξή Επιτήδευ! ματος και τις μεταβολε!ς του απο!  τήν αντι!στοιχή Δήμο! σια Οικονομι-

κή!  Υπήρεσι!α
ΣΤ. Εάν ο προσφέρων είναι Κοι.Σ.Επ. υποβάλλει:
- Αντι!γραφο  του  ισχυ! οντος  καταστατικου!  και  σε  περι!πτωσή  που  αυτο!  δεν  ει!ναι

κωδικοποιήμε!νο  θα  προσκομιστου! ν  αντι!γραφα  ο! λων  των  προγενεστε!ρων
τροποποιήτικω! ν.

- Έγκρισή σκοπιμο! τήτας για τήν ι!δρυσή και λειτουργι!α  του Κοιν.Σ.Επ απο!  Δήμο! σια
Αρχή!

- Βεβαι!ωσή  απο!  Δήμο! σια  Αρχή!  ο! τι  περισσο! τεροι  απο!  30%  των  ενδιαφερομε!νων
εργαζομε!νων ει!ναι εργαζο! μενοι με αναπήρι!α ή!  μειονεκτου! ντες υπα! λλήλοι 

- Βεβαι!ωσή απο!  αρμο! δια Δ.Ο.Υ. για ε!ναρξή επιτήδευ! ματος ή!  τροποποι!ήσή!  τής , ή οποι!α
να σχετι!ζεται με το αντικει!μενο τής παρου! σας (υπήρεσι!ες φυ! λαξής)

- Πιστοποιήτικο!  αρμο! διας δικαστική! ς  ή!  διοικήτική! ς  αρχή! ς  περι!  τροποποιή! σεων του
καταστατικου!  και περι! μή λυ! σεως 

Ζ. Εάν ο προσφέρων έχει άλλη νομική μορφή τα δικαιολογητικά προσαρμόζονται
ανάλογα με τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης .

2)  Απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου ή!  ελλει!ψει  αυτου! ,  ισοδυ! ναμου  εγγρα! φου  που
εκδι!δεται  απο!  αρμο! δια δικαστική!  ή!  διοικήτική!  αρχή!  του κρα! τους – με!λους ή!  τής χω! ρας
καταγωγή! ς   ή!  τής χω! ρας ο! που ει!ναι εγκατεστήμε!νος ο οικονομικο! ς φορε!ας, απο!  το οποι!ο
προκυ! πτει ο! τι δεν εμπι!πτει σε καμι!α απο!  τις περιπτω! σεις που αναφε!ρονται στήν παρ. 1 του
α! ρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
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Η  υποχρε!ωσή  προσκο! μισής  του  ως  α! νω  αποσπα! σματος  αφορα!  και  τα  προ! σωπα  του
δευ! τερου  εδαφι!ου  τής  παρ.  1  του  α! ρθρου  73  του  Ν.  4412/2016,  δήλαδή!  με!λή  του
διοικήτικου! ,  διευθυντικου!  ή!  εποπτικου!  οργα! νου του εν λο! γω οικονομικου!  φορε!α ή!  τους
ε!χοντες εξουσι!α εκπροσω! πήσής, λή! ψής αποφα! σεων ή!  ελε!γχου σε αυτο! ν και συγκεκριμε!να
(περ.7 α! ρθρου 107 Ν.4497/2017)  : 
α) τους διαχειριστε!ς ο! ταν το νομικο!  προ! σωπο ει!ναι  προσωπική!  εταιρει!α (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή!
Εταιρει!α  Περιορισμε!νής Ευθυ! νής (ΕΠΕ) ή!  Ιδιωτική!  Κεφαλαιουχική!  Εταιρει!α (Ι.Κ.Ε.) 
β) τον Διευθυ! νοντα Συ! μβουλο, καθω! ς και απο!  ο! λα τα με!λή του Διοικήτικου!  Συμβουλι!ου
ο! ταν το νομικο!  προ! σωπο ει!ναι Ανω! νυμή Εταιρει!α (Α.Ε.), 
γ)  ο! λα  τα  με!λή  του  Διοικήτικου!  Συμβουλι!ου,  ο! ταν  το  νομικο!  προ! σωπο  ει!ναι  αστικο! ς
συνεταιρισμο! ς  
δ)  το φυσικο!  προ! σωπο που ασκει!  τήν αντι!στοιχή δραστήριο! τήτα  στήν περι!πτωσή τής
ατομική! ς επιχει!ρήσής. 
Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  φέρει
καταδικαστικές  αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  επισυνάπτουν  τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

3)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής  ή!  διοικήτική! ς Αρχή! ς, απο!  το οποι!ο να προκυ! πτει
ο! τι  ο  Προσφε!ρων  δεν  τελει!    υπό  πτώχευση,  ότι    δεν  τελει!  υπο!  διαδικασι!α  κή! ρυξής  σε  
πτω! χευσή. πτωχευτικο!  συμβιβασμο!  ή!  υπο!  αναγκαστική!  διαχει!ρισή ή!  ο! τι δεν ε!χει υπαχθει! σε
διαδικασι!α εξυγι!ανσής. Το Πιστοποιήτικο!  αυτο!  πρε!πει να ε!χει εκδοθει! έως τρεις (3) μήνες
πριν   από την υποβολή του.  
Ειδικο! τερα  για  τους  οικονομικου! ς  φορει!ς  που  ει!ναι  εγκατεστήμε!νοι  στήν  Ελλα! δα,  τα
πιστοποιήτικα!  ο! τι δεν τελου! ν υπο!  πτω! χευσή, πτωχευτικο!  συμβιβασμο!  ή!  υπο!  αναγκαστική!
διαχει!ρισή ή!  ο! τι δεν ε!χουν υπαχθει!  σε διαδικασι!α εξυγι!ανσής, εκδι!δονται απο!  το αρμο! διο
Πρωτοδικει!ο τής ε!δρας του οικονομικου!  φορε!α. Το πιστοποιήτικο!  ο! τι το νομικο!  προ! σωπο
δεν ε!χει τεθει! υπο!  εκκαθα! ρισή με δικαστική!  απο! φασή εκδι!δεται απο!  το οικει!ο Πρωτοδικει!ο
τής ε!δρας του οικονομικου!  φορε!α, το δε πιστοποιήτικο!  ο! τι δεν ε!χει τεθει! υπο!  εκκαθα! ρισή με
απο! φασή των εται!ρων εκδι!δεται απο!  το Γ.Ε.Μ.Η.,  συ! μφωνα με τις κει!μενες διατα! ξεις, ως
κα! θε  φορα!  ισχυ! ουν.  Τα  φυσικα!  προ! σωπα  (ατομικε!ς  επιχειρή! σεις)  δεν  προσκομι!ζουν
πιστοποιήτικο!  περι! μή θε!σεως σε εκκαθα! ρισή. 

4)  Πιστοποιητικό  ο! λων  των  Οργανισμω! ν  Κοινωνική! ς  Ασφα! λισής,  απο!  το  οποι!ο  να
προκυ! πτει ο! τι ο Προσφε!ρων ει!ναι ενή! μερος ως προς τις υποχρεω! σεις του που αφορου! ν στις
εισφορε!ς κοινωνική! ς  ασφα! λισής (κυ! ριας και επικουρική! ς),  συνοδευο! μενο απο!  υπεύθυνη
δήλωση   αναφορικα!  με  τους  οργανισμου! ς  ασφα! λισής  (κυ! ριας  και  επικουρική! ς)  στους  
οποι!ους οφει!λει να καταβα! λει εισφορε!ς. 
Το Πιστοποιήτικο!  αυτο!  πρε!πει  να ει!ναι  εν ισχυ!  κατα!  το χρο! νο υποβολή! ς  του,  α! λλως σε
περι!πτωσή που δεν αναφε!ρεται χρο! νος ισχυ! ος να ε!χει εκδοθει!  ε!ως  τρεις (3) μήνες πριν
τήν  υποβολή!  του  (παρ.12  άρθρου  80  Ν.4412/2016,  όπως  αυτή  προστέθηκε  με  το
άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ΄ του  ν.4605/2019). 

5)Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, απο!  το οποι!ο να προκυ! πτει  ο! τι  ο Προσφε!ρων ει!ναι
ενή! μερος ως προς τις φορολογικε!ς  υποχρεω! σεις του.  
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Το Πιστοποιήτικο!  αυτο!  πρε!πει  να ει!ναι  εν ισχυ!  κατα!  το χρο! νο υποβολή! ς  του,  α! λλως σε
περι!πτωσή που δεν αναφε!ρεται χρο! νος ισχυ! ος να ε!χει εκδοθει!  ε!ως  τρεις (3) μήνες πριν
τήν υποβολή!  του  (παρ.  12 άρθρου 80 Ν.4412/2016,  όπως αυτή προστέθηκε με το
άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ΄ του  ν.4605/2019). 

6)   Πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  μητρώου       (Βιοτεχνικο!  ή!
Εμπορικο!  ή!  Βιομήχανικο!  Επιμελήτή! ριο κατα!  το Παρα! ρτήμα XI του Προσαρτή! ματος Α’ του Ν.
4412/2016),  με το οποι!ο να πιστοποιει!ται αφενο! ς  ή εγγραφή!  του σε αυτο!  και το ειδικο!
επα! γγελμα!  του κατα!  περι!πτωσή  τήν ήμε!ρα διενε!ργειας του διαγωνισμου!
Το Πιστοποιήτικο!  αυτο!  πρε!πει  να ει!ναι  εν ισχυ!  κατα!  το χρο! νο υποβολή! ς  του,  α! λλως σε
περι!πτωσή που δεν αναφε!ρεται χρο! νος ισχυ! ος να ε!χει εκδοθει!  ε!ως  τρεις (3) μήνες πριν
τήν υποβολή!  του  (παρ.  12 άρθρου 80 Ν.4412/2016,  όπως αυτή προστέθηκε με το
άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ΄ του  ν.4605/2019). 

7)      Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης των μετοχών    (για τήν παρα! γραφο 2.2.3.5,)
εφο! σον ο προσωρινο! ς ανα! δοχος ει!ναι ανω! νυμή εταιρι!α . 
Οι Ελλήνικε!ς Ανω! νυμες  Α.Ε και οι Αλλοδαπε!ς επιχειρή! σεις απαιτει!ται να προσκομι!σουν τα
δικαιολογήτικα!  που προβλε!πονται απο!  τις διατα! ξεις του Π.Δ /τος  82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄/11-
04-1996) «ονομαστικοποι!ήσή των μετοχω! ν Ελλήνικω! ν Ανωνυ! μων Εταιρειω! ν», ο! πως αυτε!ς
τροποποιή! θήκαν με τις διατα! ξεις του α! ρθρου 8 του Ν. 3310/05, ο! πως αυτο!  τροποποιή! θήκε
με  το  α! ρθρο  8  του  Ν.  3414/05  (ΦΕΚ  279/Α΄/  10-11-2005)  και  υπο!  προυQ ποθε!σεις  που
καθορι!ζονται απο!  τις εν λο! γω διατα! ξεις. Οι εταιρει!ες οφει!λουν να προσκομι!σουν: 

α) Ελληνικές Ανώνυμες εταιρείες 
α.1   Πιστοποιήτικο!  τής αρμο! διας αρχή! ς που εποπτευ! ει συ! μφωνα με τις διατα! ξεις του Κ.Ν
2190/1920 τήν εταιρει!α,  απο!  το οποι!ο προκυ! πτει  ο! τι  οι μετοχε!ς  τής,  με βα! σή το ισχυ! ον
καταστατικο!  τής, ει!ναι ονομαστικε!ς, το οποι!ο να ε!χει εκδοθει!  ε!ως τρια! ντα (30) εργα! σιμες
ήμε!ρες  πριν  απο!  τήν  υποβολή!   του  (παρ.  12  άρθρου  80  Ν.4412/2016,   όπως  αυτή
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ΄ του  ν.4605/2019)
α.2  Αναλυτική!  κατα! στασή με τα στοιχει!α των μετο! χων τής εταιρει!ας και τον αριθμο!  των
μετοχω! ν  κα! θε  μετο! χου  (μετοχολο! γιο),  ο! πως  τα  στοιχει!α  αυτα!  ει!ναι  καταχωρήμε!να  στο
βιβλι!ο  μετο! χων  τής  εταιρει!ας,  το  πολυ!  τρια! ντα  εργα! σιμες  ήμε!ρες  πριν  απο!  τήν  ήμε!ρα
υποβολή! ς τής προσφορα! ς.

β) Αλλοδαπές Ανώνυμες εταιρείες για τις οποι!ες το  δι!καιο τής χω! ρας στήν οποι!α
ε!χει  τήν ε!δρα του επιβα! λλει  για το συ! νολο τής δραστήριο! τήτας του ή!  για συγκεκριμε!νή
δραστήριο! τήτα τήν ονομαστικοποι!ήσή των μετοχω! ν του στο συ! νολο τους με!χρι φυσικου!
προσω! που.
β.1. Πιστοποιήτικο!  αρμο! διας αρχή! ς , κατα!  το δι!καιο του κρα! τους τής ε!δρας τής επιχει!ρήσής
απο!  το οποι!ο να προκυ! πτει ο! τι οι μετοχε!ς τής, με βα! σή το ισχυ! ον καταστατικο! ς τής,  ει!ναι
ονομαστικε!ς,  το  οποι!ο  να  ε!χει  εκδοθει!  ε!ως  τρια! ντα  (30)  εργα! σιμες  ήμε!ρες  πριν  απο!  ήν
υποβολή!  του, (παρ. 12 άρθρου 80 Ν.4412/2016,  όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο
43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ΄ του  ν.4605/2019)
β.2. Αναλυτική!  κατα! στασή με τα στοιχει!α των μετο! χων τής επιχει!ρήσής και τον αριθμο!  των
μετοχω! ν κα! θε μετο! χου(μετοχολο! γιο), ο! πως τα στοιχει!α ει!ναι καταχωρήμε!να στο τήρου! μενο
βιβλι!ο  μετο! χων κατα!  το δι!καιο του κρα! τους τής ε!δρας τής,  με ήμερομήνι!α  το αργο! τερο
τρια! ντα εργα! σιμες ήμε!ρες πριν τήν ήμε!ρα υποβολή! ς τής προσφορα! ς.  
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β.3. Κα! θε  α! λλο ε!γγραφο απο!  το  οποι!ο  μπορει!  να  προκυ! πτει  ή  ονομαστικοποι!ήσή με!χρι
φυσικου!  προσω! που  των  μετοχω! ν  τής  επιχει!ρήσής  που  ε!χει   συντελεστει!  το  αργο! τερο
τρια! ντα εργα! σιμες ήμε!ρες  πριν απο!  τήν ήμε!ρα  υποβολή! ς  τής προσφορα! ς.   

γ) Αλλοδαπές εταιρείες για τις οποι!ες το  δι!καιο τής χω! ρας στήν οποι!α ε!χουν τήν
ε!δρα  τους  δεν  επιβα! λλει  για  το  συ! νολο  τής  δραστήριο! τήτας  τους  ή!  για  συγκεκριμε!νή
δραστήριο! τήτα τήν ονομαστικοποι!ήσή των μετοχω! ν τους στο συ! νολο τους με!χρι φυσικου!
προσω! που.
γ.1.Σχετική!  βεβαι!ωσή τής αρμο! διας αρχή! ς τής χω! ρας στήν οποι!α ε!χουν τήν ε!δρα τους, περι!
μή  υποχρε!ωσής  ονομαστικοποι!ήσής   των  μετοχω! ν  εφο! σον  υπα! ρχει  σχετική!  προ! βλεψή,
διαφορετικα!  προσκομι!ζεται υπευ! θυνή δή! λωσή  
γ.2.  ε!γκυρή  και  ενήμερωμε!νή  κατα! στασή  μετο! χων  που  κατε!χουν  τουλα! χιστον  1%  των
μετοχω! ν ή!  δικαιωμα! των ψή! φου τής επιχει!ρήσής .
γ.3. Σχετική!  κατα! στασή  μετο! χων  που  κατε!χουν  τουλα! χιστον  ε!να  τοις  εκατο!  (1%)  των
μετοχω! ν ή!  δικαιωμα! των ψή! φου, συ! μφωνα με τήν τελευται!α Γενική!  Συνε!λευσή, εφο! σον οι
με!τοχοι αυτοι! ει!ναι γνωστοι! στήν εταιρει!α. 
γ.4.Εγγραφή αιτιολογι!α σχετικα!  με τους λο! γους για τους οποι!ους δεν ει!ναι γνωστοι!  στήν
εταιρει!α οι με!τοχοι! τής. 
Η αναθε!τουσα αρχή!  δεν υπεισε!ρχεται στήν κρι!σή τής ως α! νω αιτιολογι!ας. Δυ! ναται, ωστο! σο,
να  αποδει!ξει τή δυνατο! τήτα υποβολή! ς τής κατα! στασής μετο! χων, και μο! νο στήν περι!πτωσή
αυτή!  ή εταιρει!α αποκλει!εται απο!  τήν παρου! σα διαδικασι!α.
Όλα τα ανωτε!ρω ε!γγραφα που προσκομι!ζονται απο!  αλλοδαπε!ς εταιρει!ες  πρε!πει να ει!ναι
επικυρωμε!να απο!  τήν κατα!  το νο! μο αρμο! δια αρχή!  του κρα! τους τής ε!δρας του ιδρυ! ματος και
να συνοδευ! ονται απο!  επι!σήμή μετα! φρασή στήν ελλήνική!  γλω! σσα. 

8) Υ  πεύθυνη Δήλωση   του προσφε!ροντος οικονομικου!  φορε!α ο! τι α) δεν ε!χει εκδοθει!  σε
βα! ρος του απο! φασή αποκλεισμου! , συ! μφωνα με το α! ρθρο 74 του ν. 4412/2016 και β) δεν
συντρε!χουν στο προ! σωπο!  του οι  περιπτώσεις αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.3
(πλήν τής παραγρ. 2.2.3.3 περ. β΄ ).
Η  Υπεύθυνη  δήλωση  πρέπει  να  έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών και δεν απαιτείται θεώρηση του
γνησίου υπογραφής (παρ. 12 άρθρου 80 Ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το
άρθρο 43 παρ. 7αδ Ν.4605/19).

9) Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

α)Αντίγραφο  ή  απόσπασμα  ισολογισμών  των  τριών  (3)  τελευταίων
διαχειριστικών  χρήσεων  σε   περίπτωση  που  υποχρεούνται  στην  έκδοση
Ισολογισμών (στις περιπτω! σεις ο! που ή δήμοσι!ευσή των ισολογισμω! ν απαιτει!ται συ! μφωνα
με τήν εταιρική!  νομοθεσι!α τής χω! ρας που ει!ναι εγκατεστήμε!νος ο Υποψή! φιος Ανα! δοχος) , ή

β)  Υπεύθυνη Δήλωση του  Ν.1599/1986,  του  συνολικού  ύψους του  ετήσιου
κύκλου εργασιών τα τρία (3) τελευταία χρόνια,  σε περι!πτωσή που δεν υποχρεου! νται
στήν ε!κδοσή Ισολογισμω! ν, στην οποία θα δηλώνουν το γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών
(όλες οι δραστηριότητες) ανά έτος , ως εξής : 
1. έτος (2018) κύκλος εργασιών (………………)
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2. έτος (2017) κύκλος εργασιών (………………)
3. έτος (2016) κύκλος εργασιών (………………)
Συμπεριλαμβανομένου των αντίστοιχων αντιγράφων των φορολογικών δηλώσεων
ή  των  εκκαθαριστικών  σημειωμάτων  ή  των  εντύπων  Ε3  και  Ε5  για  το  χρονικό
διάστημα  που  αντιστοιχεί  στις  τρείς  (3)  χρήσεις  ή  για  όσο  διάστημα
δραστηριοποιείται  εφόσον  αυτό  είναι  μικρότερο,  προς  επιβεβαίωση  του
περιεχομένου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης. 

10)  Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης αξι!ας ι!σής του συμβατικου!  τιμή! ματος
και χρο! νου ισχυ! ος αντι!στοιχο με το χρο! νο δια! ρκειας τής συ! μβασής που θα υπογραφει!, με το
οποι!α  θα  καλυ! πτονται  ζήμιε!ς  ή!  βλα! βες  που  τυχο! ν  θα  προκλήθου! ν  στα  κτι!ρια  ή!  τής
εγκαταστα! σεις  τής  αναθε!τουσας  αρχή! ς   στο  εργαζο! μενο  σε  αυτου! ς  προσωπικο! ,  ή!  σε
οποιονδή! ποτε τρι!το απο!  αποκλειστική!  αμε!λεια του αναδο! χου ή!  των υπαλλή! λων τής,  σε
περι!πτωσή  συμβα! ντος  ή!  συμβα! ντων  καλυπτομε!νων  απο!  το  σχετικο!  ασφαλιστή! ριο
συμβο! λαιο,  συ! μφωνα  με  τους  γενικου! ς  και  ειδικου! ς  ο! ρους  αυτου! ,  ανεξα! ρτήτα  απο!  τον
αριθμο!  των  παρο! ντων,  οι  ο! ποιοι  εγει!ρουν  αξι!ωσή  αποζήμι!ωσής  τή  δια! ρκεια  τής
ασφαλιστική! ς περιο! δου.

11)  Βεβαίωση  τράπεζας  για  την  πιστοληπτική  ικανότητα  της  επιχείρησης  ο! χι
μικρο! τερή  του πενή! ντα  τής  εκατο!  (50%)  του  συνολικου!  προυQ πολογισμου!   χωρι!ς  ΦΠΑ
(συμπεριλαμβανομε!νου τής παρα! τασής) . 

12) Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν :  
α) κατα! λογο  των  κυριο! τερων   συμβα! σεων  παροχή! ς  παρο! μοιων   υπήρεσιω! ν   που
πραγματοποιή! θήκαν κατα!  τήν προήγου! μενή  τριετι!α ,  με αναφορα!   του αντιστοι!χου ποσου! ,
τής ήμερομήνι!ας και του δήμο! σιου ή!  ιδιωτικου!  παραλή! πτή , σε πι!νακα συ! μφωνα αυτο! ν τής
παρ. 2.2.6 τής παρου! σας , συμπεριλαμβανομε!νου  των  αντι!στοιχων   βεβαιω! σεων καλή! ς
εκτε!λεσής  ή!  ανα! λογο  πιστοποιήτικο!  Δήμοσι!ας  Αρχή! ς  ή!  δή! λωσή  πελα! τή-ιδιω! τή  κατα!
περι!πτωσή. 
β) κατάσταση του προσωπικού φύλαξης  κατα!  ειδικο! τήτα,   με τα απαραι!τήτα στοιχει!α
που θα αποδεικνυ! ουν τήν επα! ρκεια τής για τήν κα! λυψή των αναγκω! ν τής αναθε!τουσας
αρχή! ς  για ο  εν  λο! γω ε!ργο,  θεωρήμε!νή απο!  τήν Επιθεω! ρήσή Εργασι!ας  ή!  αντι!γραφο  τής
κατα! στασής που ε!χει εκδοθει! ήλεκτρονικα!  με!σω τής ήλεκτρονική! ς πλατφο! ρμας «ΕΡΓΑΝΗ»
 γ)  περιγραφή!  του  τεχνικου!  εξοπλισμου!  και  των  με!τρων  που  λαμβα! νει  ο  οικονομικο! ς
φορε!ας για τήν εξασφα! λισή τής ποιο! τήτας 

13)  Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης τής παραγρα! φου 2.2.7 οι οικονομικοι! φορει!ς
προσκομι!ζουν τα παρακα! τω πιστοποιήτικα!  ποιο! τήτας  :
α) ISO 9001:2008 ή!  α! λλο ισοδυ! ναμο  για το συ! στήμα Διαχει!ρισής Ποιο! τήτας 
β)ISO 14001:2004  ή!  α! λλο  ισοδυ! ναμο  για  το  συ! στήμα  Ποιο! τήτας  –Περιβαλλοντική! ς
Διαχει!ρισής 
γ) OHAS 18001: 2007 ή!  α! λλο ισοδυ! ναμο για το συ! στήμα Ποιο! τήτας- Διαχει!ρισής Υγιεινή! ς
και Ασφα! λειας .   
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14) Πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, απο!  το οποι!ο να προκυ! πτουν οι πρα! ξεις επιβολή! ς
προστι!μου που ε!χουν εκδοθει!  σε βα! ρος του οικονομικου!  φορε!α σε χρονικο!  δια! στήμα δυ! ο
(2) ετω! ν πριν απο!  τήν ήμερομήνι!α λή! ξής τής προθεσμι!ας υποβολή! ς προσφορα! ς. 

Με!χρι  να καταστει!  εφικτή!  ή  ε!κδοσή του εν  λο! γω  πιστοποιήτικου! ,  θα  προσκομίζεται
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικου!  φορε!α, χωρι!ς να απαιτει!ται επι!σήμή δή! λωσή του ΣΕΠΕ
σχετικα!  με τήν ε!κδοσή του πιστοποιήτικου!  (παρ. 17 του α! ρθρου 376 Ν.4412/2016, ή οποι!α
προστε!θήκε  με τήν περ.  46 α! ρθρου 43 Ν.4605/2019).  Η εν  λο! γω υπευ! θυνή δή! λωσή θα
πρε!πει  να  ε!χει  συνταχθει!  μετα!  τήν  κοινοποι!ήσή  τής  προ! σκλήσής  για  τήν  υποβολή!  των
δικαιολογήτικω! ν (παραγρ.12 α! ρθρου 80 Ν.4412/2016, ή οποι!α προστε!θήκε με τήν περ. 7αδ
του α! ρθρου 43 ν.4605/2019) .
Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης  για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  (παραγρ.12  άρθρου  80
Ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με την περ. 7αδ του άρθρου 43 ν.4605/2019

Οι ενω! σεις οικονομικω! ν φορε!ων που υποβα! λλουν κοινή!  προσφορα! ,  υποβα! λλουν τα
παραπα! νω  δικαιολογήτικα!  για  κα! θε  οικονομικο!  φορε!α  που  συμμετε!χει  στήν  ε!νωσή,
συ! μφωνα με τα οριζο! μενα στο α! ρθρο 19 του Ν. 4412/2016.

Διευκρινίσεις: 
1. Οι ενω! σεις / κοινοπραξι!ες οικονομικω! ν φορε!ων που υποβα! λλουν κοινή!  προσφορα! ,

υποβα! λλουν τα παραπα! νω κατα!  περι!πτωσή δικαιολογήτικα!  για κα! θε οικονομικο!  φο-
ρε!α που συμμετε!χει στήν ε!νωσή

2. Σε περι!πτωσή που οι αρμο! διες αρχε!ς βεβαιω! νουν ο! τι ορισμε!να απο!  τα πιο πα! νω δι-
καιολογήτικα!  δεν εκδι!δονται ή!  τα εκδιδο! μενα απο!  αυτε!ς δικαιολογήτικα!  δεν καλυ! -
πτουν ο! λες τις παραπα! νω περιπτω! σεις, πρε!πει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπλή-
ρωθου! ν  με  ε!νορκή βεβαι!ωσή του υποψήφι!ου  ή! ,  στις  περιπτω! σεις  ο! που δεν  προ-
βλε!πεται ή ε!νορκή βεβαι!ωσή, απο!  υπευ! θυνή δή! λωσή ενω! πιον δικαστική! ς ή!  διοικήτι-
κή! ς  αρχή! ς,  συμβολαιογρα! φου ή!  αρμο! διου επαγγελματικου!  οργανισμου!  τής χω! ρας
εγκατα! στασής του υποψή! φιου, στήν οποι!α θα βεβαιω! νεται ο! τι ο υποψή! φιος δεν βρι!-
σκεται στήν αντι!στοιχή κατα! στασή. Η ε!νορκή βεβαι!ωσή θα συμπεριλαμβα! νεται υπο-
χρεωτικα!  στον φα! κελο των δικαιολογήτικω! ν συμμετοχή! ς.

3. Κατα!  τή διαδικασι!α αξιολο! γήσής των προσφορω! ν, ή αναθε!τουσα αρχή!  μπορει! να κα-
λει! τους προσφε!ροντες να διευκρινι!ζουν ή!  να συμπλήρω! νουν τα ε!γγραφα ή!  δικαιολο-
γήτικα!  που ε!χουν υποβα! λει, με!σα σε ευ! λογή προθεσμι!α, ή οποι!α δεν μπορει! να ει!ναι
μικρο! τερή απο!  επτά (7) ημέρες απο!  τήν ήμερομήνι!α κοινοποι!ήσής σε αυτου! ς τής
σχετική! ς  προ! σκλήσής.  Οποιαδή! ποτε  διευκρι!νισή  ή!  συμπλή! ρωσή που υποβα! λλεται
απο!  τους προσφε!ροντες, χωρι!ς να ε!χει ζήτήθει!  απο!  τήν αναθε!τουσα αρχή! , δεν λαμ-
βα! νεται υπο! ψή. Οι ανωτε!ρω διευκρινι!σεις θα καταχωρου! νται ήλεκτρονικα!  με!σω τής
πλατφο! ρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

4. Όσα δικαιολογήτικα!  εκδι!δονται σε γλω! σσα α! λλή, εκτο! ς τής Ελλήνική! ς, πρε!πει να συ-
νοδευ! ονται υποχρεωτικα!  απο!  επι!σήμή και αρμοδι!ως επικυρωμε!νή μετα! φρασή!  τους
στήν Ελλήνική!  γλω! σσα. 
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Τα  εν  λο! γω  δικαιολογήτικα! ,  υποβα! λλονται  απο!  τον  προσφε!ροντα  («προσωρινο!
ανα! δοχο»), ήλεκτρονικα!  με!σω του συστή! ματος, σε μορφή!  αρχει!ων pdf και προσκομίζονται
κατά  περίπτωση  από  αυτών εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την
ημερομηνία υποβολής τους  ( κατα!  τις  διατα! ξεις του ν.  4250/2014 (Α΄ 74).   Ειδικα!  τα
αποδεικτικα!  τα οποι!α αποτελου! ν ιδιωτικα!  ε!γγραφα, μπορει!  να γι!νονται αποδεκτα!  και σε
απλή!  φωτοτυπι!α, εφο! σον συνυποβα! λλεται υπευ! θυνή  δή! λωσή στήν οποι!α βεβαιω! νεται ή
ακρι!βεια!   τους και ή οποι!α πρε!πει να ε!χει συνταχθει! μετα!  τήν κοινοποι!ήσή τής προ! σκλήσής
για τήν υποβολή!  των δικαιολογήτικω! ν. Όταν υπογρα! φονται απο!  τον  ι!διο φε!ρουν ψήφιακή!
υπογραφή! .  

Με τήν παραλαβή!  των ως α! νω δικαιολογήτικω! ν,  το συ! στήμα εκδι!δει  επιβεβαίωση
της  παραλαβής τους  και  αποστε!λλει  ενήμερωτικο!  ήλεκτρονικο!  μή! νυμα  σ’  αυτο! ν  στον
οποι!ο προ! κειται να γι!νει ή κατακυ! ρωσή. 
Αν δεν προσκομισθου! ν τα παραπα! νω δικαιολογήτικα!  ή!  υπα! ρχουν ελλει!ψεις σε αυτα!  που
υπoβλή! θήκαν και ο προσωρινο! ς ανα! δοχος υποβα! λλει εντο! ς τής προθεσμι!ας των δε!κα ήμε-
ρω! ν – συ! μφωνα με τα ανωτε!ρω- αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την
παράταση της προθεσμίας υποβολής,  το  οποι!ο  συνοδευ! εται  με αποδεικτικα!  ε!γγραφα
απο!  τα οποι!α να αποδεικνυ! εται ο! τι ε!χει  αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, ή
αναθε!τουσα  αρχή!  παρατει!νει  τήν  προθεσμι!α  υποβολή! ς  των  δικαιολογήτικω! ν  για  όσο
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές (άρ-
θρο  103  παρ.  2,  όπως  αντικαταστάθηκε  από  την  παρ.  12  β  του  άρθρου  43
Ν.4605/2019).

Το παρο! ν εφαρμο! ζεται και στις περιπτω! σεις που ή αναθε!τουσα αρχή!  ζήτή! σει τήν προσκο! μι-
σή των δικαιολογήτικω! ν κατα!  τή διαδικασι!α αξιολο! γήσής των προσφορω! ν ή!  αιτή! σεων συμ-
μετοχή! ς και πριν το στα! διο κατακυ! ρωσής, κατ΄ εφαρμογή!  τής δια! ταξής του α! ρθρου 79 παρ.
5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τήρουμε!νων των αρχω! ν τής ι!σής μεταχει!ρισής και τής δια-
φα! νειας.
Όσοι δεν ε!χουν αποκλειστει!  οριστικα!  λαμβα! νουν γνω! σή των παραπα! νω δικαιολογήτικω! ν
που κατατε!θήκαν. 

Η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου  απορρίπτεται (άρθρο  103  Ν.4412/2017,
όπως τροποποιήθηκε με τις περ.20,21,22 του άρθρου 107 Ν.4497/2017) και καταπι!-
πτει υπε!ρ τής Αναθε!τουσας Αρχή! ς ή εγγυ! ήσή συμμετοχή! ς του και ή κατακυ! ρωσή γι!νεται
στον προσφε!ροντα που υπε!βαλε τήν αμε!σως επο! μενή πλε!ον συμφε!ρουσα απο!  οικονομική!
α! ποψή προσφορα! , τήρουμε!νής τής ανωτε!ρω διαδικασι!ας, εα! ν:

i) κατα!  τον ε!λεγχο των παραπα! νω δικαιολογήτικω! ν διαπιστωθει! ο! τι τα στοιχει!α που
δήλω! θήκαν με το ΕυρωπαιQκο!  Ενιαι!ο Έγγραφο Συ! μβασής, ει!ναι ψευδή!  ή!  ανακριβή!  ή!  

ii)  δεν υποβλήθου! ν  στο προκαθορισμε!νο χρονικο!  δια! στήμα τα απαιτου! μενα πρω-
το! τυπα ή!  αντι!γραφα των παραπα! νω δικαιολογήτικω! ν ή!   

iii) απο!  τα δικαιολογήτικα!  που προσκομι!σθήκαν νομι!μως και εμπροθε!σμως, δεν απο-
δεικνυ! ονται οι ο! ροι και οι προυQ ποθε!σεις συμμετοχή! ς  συ! μφωνα με τα α! ρθρα  2.2.3 (λο! γοι
αποκλεισμου! ) και 2.2.8 (κριτή! ρια ποιοτική! ς επιλογή! ς) τής παρου! σας  Διακή! ρυξής. 
Σε περι!πτωσή έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης τής Αναθε!τουσας Αρχή! ς για με-
ταβολε!ς στις προυQ ποθε!σεις τις οποι!ες ο προσωρινο! ς ανα! δοχος ει!χε δήλω! σει με το Ευρω-
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παιQκο!  Ενιαι!ο  Έγγραφο Συ! μβασής,  ο! τι  πλήροι!,  οι  οποι!ες  επή! λθαν  ή για τις  οποι!ες  ε!λαβε
γνω! σή μετα!  τήν δή! λωσή και με!χρι τήν ήμε!ρα τής ε!γγραφής ειδοποι!ήσής για τήν προσκο! μι-
σή των δικαιολογήτικω! ν κατακυ! ρωσής (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπι!πτει υπε!ρ τής
Αναθε!τουσας Αρχή! ς ή εγγυ! ήσή συμμετοχή! ς του. 
Αν κανε!νας απο!  τους προσφε!ροντες δεν υποβα! λλει αλήθή!  ή!  ακριβή!  δή! λωσή ή δεν προσκο-
μι!σει ε!να ή!  περισσο! τερα απο!  τα απαιτου! μενα δικαιολογήτικα!  ή δεν αποδει!ξει ο! τι πλήροι! τα
κριτή! ρια ποιοτική! ς επιλογή! ς τής παρου! σας διακή! ρυξής, ή διαδικασι!α ματαιω! νεται.

Η διαδικασι!α ελε!γχου των παραπα! νω δικαιολογήτικω! ν ολοκλήρω! νεται με τή συ! νταξή
πρακτικου!  απο!  τήν  Επιτροπή!  του  Διαγωνισμου! ,  στο  οποι!ο  αναγρα! φεται  ή  τυχο! ν
συμπλή! ρωσή δικαιολογήτικω! ν κατα!  τα οριζο! μενα ανωτε!ρω και τή διαβι!βασή του φακε!λου
στο αποφαινο! μενο ο! ργανο τής Αναθε!τουσας Αρχή! ς για τή λή! ψή απο! φασής ει!τε: 
α) ει!τε για κατακυ! ρωσή  τής συ! μβασής
β) ει!τε για τή μαται!ωσή τής διαδικασι!ας 
γ) για τήν κή! ρυξή του προσωρινου!  αναδο! χου ως εκπτω! του, 

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθε!τουσα αρχή!  κοινοποιει!  τήν απο! φασή κατακυ! ρωσής, μαζι!  με αντι!γραφο ο! λων των
πρακτικω! ν  τής  διαδικασι!ας  ελε!γχου  και  αξιολο! γήσής  των  προσφορω! ν,  σε  κα! θε
προσφε!ροντα  που   δεν  ε!χει  αποκλειστει!  οριστικα! ,  εκτο! ς  απο!  τον  προσωρινο!  ανα! δοχο,
ήλεκτρονικα!  με!σω του συστή! ματος.  
Η απο! φασή κατακυ! ρωσής δεν παρα! γει τα ε!ννομα αποτελε!σματα!  τής, εφο! σον ή αναθε!τουσα
αρχή!  δεν  τήν  κοινοποι!ήσε  σε  ο! λους  τους  προσφε!ροντες  που  δεν  ε!χουν  αποκλειστει!
οριστικα! . 
Τα ε!ννομα αποτελε!σματα τής απο! φασής κατακυ! ρωσής και ιδι!ως ή συ! ναψή τής συ! μβασής
επε!ρχονται εφο! σον συντρε!ξουν  σωρευτικα!   τα εξή! ς: 
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή!  σε περι!πτω-
σή α! σκήσής, παρε!λθει α! πρακτή ή προθεσμι!α α! σκήσής αι!τήσής αναστολή! ς κατα!  τής απο! φα-
σής τής Α.Ε.Π.Π. και σε περι!πτωσή α! σκήσής αι!τήσής αναστολή! ς κατα!  τής απο! φασής τής
Α.Ε.Π.Π., εκδοθει!  απο! φασή επι!  τής αι!τήσής, με τήν επιφυ! λαξή τής χορή! γήσής προσωρινή! ς
διαταγή! ς, συ! μφωνα με τα οριζο! μενα στο τελευται!ο εδα! φιο τής παραγρα! φου 4 του α! ρθρου
372 του Ν. 4412/2016  και 
β) ολοκληρωθεί  επιτυχώς   ο  προσυμβατικός   έλεγχος  απο!  το  Ελεγκτικο!  Συνε!δριο,
συ! μφωνα με τα α! ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 . 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφο! σον ο τελευ-
ται!ος  υποβα! λλει,  ε!πειτα  απο!  σχετική!  προ! σκλήσή,  υπευ! θυνή  δή! λωσή,  που  υπογρα! φεται
κατα!  τα οριζο! μενα στο α! ρθρο 79Α, στήν οποι!α θα δήλω! νεται ο! τι,  δεν ε!χουν επε!λθει στο
προ! σωπο!  του οψιγενείς μεταβολές κατα!  τήν ε!ννοια του α! ρθρου 104 και μο! νον στήν περι!-
πτωσή του προσυμβατικου!  ελε!γχου ή!  τής α! σκήσής προδικαστική! ς  προσφυγή! ς  κατα!  τής
απο! φασής κατακυ! ρωσής (α! ρθρο 105 παρ. 3 Ν.4412/2016, ο! πως αντικαταστα! θήκε με τήν
παρ. 13γ του α! ρθρου 43 Ν.4605/19). Η υπευ! θυνή δή! λωσή ελε!γχεται απο!  το αρμο! διο γνωμο-
δοτικο!  ο! ργανο, το οποι!ο συντα! σσει πρακτικο!  που συνοδευ! ει τή συ! μβασή.
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Η  αναθε!τουσα  αρχή!  προσκαλει!  τον  ανα! δοχο  να  προσε!λθει  για  υπογραφή!  του
συμφωνήτικου!  θε!τοντα! ς  του  προθεσμι!α  που  δεν  μπορει!  να  υπερβαι!νει  τις είκοσι  (20)
ημέρες απο!  τήν  κοινοποι!ήσή  σχετική! ς  ε!γγραφής  ειδική! ς  προ! σκλήσής (α! ρθρο  105
Ν.4412/2016, ως ισχυ! ει συ! μφωνα με τή δια! ταξή τής αρ.27 του α! ρθρου 107 Ν.4497/17). 
Το συμφωνήτικο!  ε!χει αποδεικτικο!  χαρακτή! ρα. 
Στήν περι!πτωσή που ο ανα! δοχος δεν προσε!λθει να υπογρα! ψει  το ως α! νω συμφωνήτικο!
με!σα στήν τεθει!σα προθεσμι!α,  κήρυ! σσεται ε!κπτωτος,  καταπι!πτει  υπε!ρ  τής αναθε!τουσας
αρχή! ς ή εγγυήτική!  επιστολή!  συμμετοχή! ς του και  ακολουθει!ται ή διαδικασι!α του α! ρθρου
103  Ν.4412/2016  για  τον  προσφε!ροντα στον  προσφε!ροντα  που  υπε!βαλε  τήν   αμε!σως
επο! μενή πλε!ον συμφε!ρουσα απο!  οικονομική!  α! ποψή προσφορα! .

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

(εφαρμογή!  διατα! ξεων α! ρθρων 360 του ν.4412/2016 σε συνδυασμο!  με τις διατα! ξεις του ΠΔ
39/2017)

Α)  Δικαίωμα άσκησης προσφυγής
Κα! θε  ενδιαφερο! μενος,  ο  οποι!ος  ε!χει  ή!  ει!χε  συμφε!ρον  να  του  ανατεθει!  συγκεκριμε!νή
συ! μβασή και ε!χει ή!  ει!χε υποστει!  ή ενδε!χεται να υποστει!  ζήμια!  απο!  εκτελεστή!  πρα! ξή ή!
παρα! λειψή  τής  αναθε!τουσας  αρχή! ς  κατα!  παρα! βασή τής  νομοθεσι!ας  τής  ΕυρωπαιQκή! ς
Ένωσής  ή!  τής  εσωτερική! ς  νομοθεσι!ας,  υποχρεου! ται  ,  να  ασκή! σει  προδικαστική!
προσφυγή!  ενω! πιον τής Αρχή! ς Προδικαστικω! ν προσφυγω! ν (ΑΕΠΠ)  κατα!  τής σχετική! ς
πρα! ξής ή παρα! λειψής τής αναθε!τουσας Αρχή! ς (α! ρθρο 360 παρ. 1 ν.4412/2016) .

Η  α! σκήσή τής προδικαστική! ς  προσφυγή! ς  αποτελει!  προυQ πο! θεσή για τήν α! σκήσή των
ε!νδικων  βοήθήμα! των   κατα!  των  εκτελεστω! ν  πρα! ξεων  ή!  παραλει!ψεων  των
αναθετουσω! ν αρχω! ν (α! ρθρο 360 παρ. 2 ν.4412/2016) . 

Δεν  επιτρέπεται  η  άσκηση  άλλης  διοικητικής  προσφυγής  κατα!  των  εκτελεστω! ν
πρα! ξεων  ή!  παραλή! ψεων  τής  αναθε!τουσας  αρχή! ς  κατα!  τή  διαδικασι!α  τής  ανα! θεσής
δήμοσι!ων  συμβα! σεων  εκτο! ς  απο!  τήν  προδικαστική!  προσφυγή!  (α! ρθρο  360  παρ.  3  ν.
4412/2016) . 

Δεν επιτρέπεται  η  άσκηση  προδικαστικής προσφυγής  κατα!  απο! φασής  τής ΑΕΠΠ
(α! ρθρο 362 παρ. 4 ν. 4412/2016) .

Συγκεκριμε!να με τήν ως α! νω  προδικαστική!  προσφυγή!  ενω! πιον τής Α.Ε.Π.Π., ο ενδιαφερο! με-
νος οικονομικο! ς φορε!ς μπορει!  να αιτήθει! :
1. Προσωρινή!  προστασι!α (άρθρο 366 Ν.4412/2016) 
2. Ακυ! ρωσή τής παρα! νομής πρα! ξής ή!  παρα! λειψής τής αναθε!τουσας αρχή! ς  (άρθρο 367

παρ. 2 Ν.4412/2016)) 
3. Κή! ρυξή ακυρο! τήτας τής συ! μβασής που ε!χει παρανο! μως συναφθει! (άρθρα 368 έως 370

Ν.4412/2016)).
Επιπλε!ον, κα! θε ενδιαφερο! μενος οικονομικο! ς φορε!ας που ε!χει υποστει! / ενδε!χεται να υποστει!
ζημία από απόφαση της Α.Ε.Π.Π. επί της προδικαστικής προσφυγής του α! ρθρου 360
Ν.4412/2016, δικαιου! ται δικαστική! ς προστασι!ας: ή! τοι, 

να ασκήσει αίτηση για αναστολή εκτέλεσης τής εν λο! γω απο! φασής τής ΑΕΠΠ και 
να ασκήσει αίτηση για την ακύρωσή της ενω! πιον των αρμοδι!ων δικαστήρι!ων του

αρ. 372 του ν. 4412/2016. 
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Η αναθε!τουσα αρχή!  ε!χει το δικαι!ωμα να ασκήσει τα ίδια - με τον οικονομικο!  φορε!α - ως
α! νω αναφερο! μενα ε!νδικα βοήθή! ματα, εφο! σον ή ΑΕΠΠ κα! νει δεκτή!  τήν προδικαστική!  προ-
σφυγή!  του οικονομικου!  φορε!α (α! ρθρα 372 Ν.4412/2016 και 18 ΠΔ 39/2017).

Β) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η προθεσμι!α  α! σκήσής  τής  προδικαστική! ς  προσφυγή! ς  ,  συ! μφωνα με  τή   δια! ταξή  του
α! ρθρου 361 του ν. 4412/2016 σε περι!πτωσή α! σκήσή! ς τής   : 

 κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής είναι: 

α) δε!κα  (10)  ήμε!ρες  απο!  τήν  κοινοποι!ήσή  τής  προσβαλλο! μενής  πρα! ξής  στον
ενδιαφερο! μενο  οικονομικο!  τομε!α,  αν  ή  πρα! ξή  κοινοποιή! θήκε  με  ήλεκτρονικα!
με!σα ή!  τήλεομοιοτυπι!α ή!  

β) δεκαπε!ντε  (15)  ήμε!ρες  απο!  τήν  κοινοποι!ήσή  τής  προσβαλλο! μενής  πρα! ξής
στον  ενδιαφερο! μενο  οικονομικο!  φορε!α,  αν  χρήσιμοποιή! θήκαν  α! λλα  με!σα
επικοινωνι!ας , α! λλως , 

γ)  δε!κα  (10)  ήμε!ρες  απο!  τήν  πλή! ρή,  πραγματική!  ή!  τεκμαιρο! μενή  γνω! σή  τής
πρα! ξής  που  βλα! πτει  τα  συμφε!ροντα  του  ενδιαφερο! μενο  οικονομικο!  τομε!α  .
Ειδικα!  για  τήν  α! σκήσή  προσφυγή! ς  κατα!  προκή! ρυξής  ,  ή  πλή! ρής  γνω! σή  αυτή! ς
τεκμαι!ρεται  μετα!  τήν πα! ροδο δεκαπε!ντε  (15) ήμερω! ν απο!  τήν δήμοσι!ευσή στο
ΚΗΜΔΗΣ .

 κατά παράλειψης τής αναθε!τουσας αρχή! ς  ει!ναι :

δεκαπε!ντε  (15)  ήμε!ρες  απο!  τήν  επομε!νή  τής  συντε!λεσής  τής  προσβαλλο! μενής
παρα! λειψής.   

Η προσφυγή!  υποβάλλεται υποχρεωτικά με τή χρή! σή του τυποποιήμε!νου εντυ! που
τής  προσφυγή! ς  ο! πως  αυτο!  παρατι!θεται  στο  Παρα! ρτήμα  Ι   του  ΠΔ/τος   39  τευ! χος
Α΄64/04-05-2017  και  κατατι!θεται στον ήλεκτρονικο!  το! πο του διαγωνισμου!  το σχετικο!
ε!γγραφο,    σε  μορφή!  αρχει!ου  τυ! που  pdf  ,  το  οποι!ο  φε!ρει εγκεκριμε!νή  προήγμε!νή
ήλεκτρονική!  υπογραφή!  ή!  προήγμε!νή  ήλεκτρονική!  υπογραφή!  σκλήρή! ς  αποθή! κευσής.  Ως
ήμερομήνι!α υποβολή! ς τής προσφυγή! ς θεωρει!ται ή ήμερομήνι!α ήλεκτρονική! ς καταχω! ρήσής
αυτή! ς στον ήλεκτρονικο!  το! πο του διαγωνισμου! . 

Η  προδικαστική!  προσφυγή!  κατατι!θεται  ήλεκτρονικα!  με!σω  τής  λειτουργικο! τήτας
«Επικοινωνι!α» του ΕΣΗΔΗΣ στον ήλεκτρονικο!  το! πο του διαγωνισμου! ,  επιλε!γοντας κατα!
περι!πτωσή  τήν  ε!νδειξή  «Προδικαστική!  Προσφυγή! »  και  επισυνα! πτοντας  το  σχετικο!
ε!γγραφο σε μορφή!  ήλεκτρονικου!  αρχει!ου Portable Document Format (PDF), το οποι!ο φε!ρει
εγκεκριμε!νή  προήγμε!νή  ήλεκτρονική!  υπογραφή!  ή!  προήγμε!νή  ήλεκτρονική!  υπογραφή!  με
χρή! σή εγκεκριμε!νων πιστοποιήτικω! ν

Η αναθε!τουσα αρχή! , συ! μφωνα με τα οριζο! μενα στον Κανονισμο!  Εξε!τασής Προδικαστικω! ν
Προσφυγω! ν : 

(α) κοινοποιει! τήν προσφυγή!  το αργο! τερο εντο! ς πέντε (5) ημερών σε κα! θε ενδιαφερο! μενο
τρι!το  ο  οποι!ος  μπορει!  να  θι!γεται  απο!  τήν  αποδοχή!  τής   προσφυγή! ς  ,  προκειμε!νου  να
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ασκή! σει το δικαι!ωμα παρε!μβασής του στή διαδικασι!α εξε!τασής τής προσφυγή! ς, συ! μφωνα
με τήν παρα! γραφο 3 του α! ρθρου 362 , και 

(β)  διαβιβα! ζει  στήν  ΑΕΠΠ,  το  αργο! τερο  εντός  δέκα  (10)  ημερών απο!  τήν  ήμε!ρα
κατα! θεσής, τον πλή! ρή φα! κελο τής υπο! θεσής , τις απο! ψεις τής επι!  τής προσφυγή! ς και τα
απο!  αποδεικτικα!  κοινοποι!ήσής  τής  περι!πτωσής  α’  τής  παρ.  1,  στους  ενδιαφερο! μενους
τρι!τους.  

Η  ΑΕΠΠ  ελε!γχει  τή  συμμο! ρφωσή  τής  αναθε!τουσας  αρχή! ς  με  τήν  παρ.  1  (α)  κι  αν
διαπιστω! σει  ο! τι  ή  αναθε!τουσα  αρχή!  δεν  εκπλή! ρωσε  τήν  υποχρε!ωσή  τής  παρ.  1(α)  ,  ή
κοινοποι!ήσή  γι!νεται  με  με!ριμνα  τής  ΑΕΠΠ,  ε!τσι  ω! στε  οι  ενδιαφερο! μενοι  να  ασκή! σουν
παρε!μβασή, συ! μφωνα με τήν παρ. 3 του α! ρθρου 362 (α! ρθρο 365 παρ. 5 του Ν. 4412/2016). 
Η  ΑΕΠΠ  αποφαι!νεται  αιτιολογήμε!να  επι!  τής  βασιμο! τήτας  των  προβαλλο! μενων
πραγματικω! ν  και  νομικω! ν  ισχυρισμω! ν  τής  προσφυγή! ς  και  των  ισχυρισμω! ν  τής
αναθε!τουσας αρχή! ς και, σε περι!πτωσή παρε!μβασής, των ισχυρισμω! ν του παρεμβαι!νοντος
και  δε!χεται  (εν  ο! λω ή!  εν  με!ρει)  ή!  απορρι!πτει  τήν  προσφυγή!  με  απο! φασή!  τής,  ή  οποι!α
εκδι!δεται με!σα σε αποκλειστική!  προθεσμι!α ει!κοσι (20) ήμερω! ν απο!  τήν ήμε!ρα εξε!τασής τής
προσφυγή! ς. Η  Αρχή!  επιλαμβα! νεται  αποκλειστικα!  επι!  θεμα! των  που  θι!γονται  με  τήν
προσφυγή!  και δεν μπορει! να ελε!γξει παρεπιπτο! ντως ο! ρους τής Διακή! ρυξής ή!  ζήτή! ματα που
αφορου! ν στή διενε!ργεια τής διαδικασι!ας. 
Η  αναθε!τουσα  αρχή!  μπορει!  στις  απο! ψεις  τής  να  παραθε!σει  αρχική!  ή!  συμπλήρωματική!
αιτιολογι!α τής προσβαλλο! μενής με τήν προδικαστική!  προσφυγή!  πρα! ξής (α! ρθρο 365 παρ. 1
του Ν. 4412/2016). Σε περι!πτωσή συμπλήρωματική! ς αιτιολογι!ας επι!  τής προσβαλλο! μενής
πρα! ξής αυτή!  υποβα! λλεται ε!ως και δε!κα (10) ήμε!ρες πριν απο!  τή συζή! τήσή τής προσφυγή! ς
και κοινοποιει!ται αυθήμερο! ν στον προσφευ! γοντα με!σω τής  πλατφο! ρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή!  αν
αυτο!  δεν ει!ναι εφικτο!  με οποιοδή! ποτε προ! σφορο με!σο. Υπομνή! ματα επι!  των απο! ψεων και
τής συμπλήρωματική! ς αιτιολογι!ας Αναθε!τουσας Αρχή! ς κατατι!θενται με!σω τής πλατφο! ρμας
του ΕΣΗΔΗΣ ε!ως πε!ντε (5) ήμε!ρες πριν απο!  τή συζή! τήσή τής προσφυγή! ς (α! ρθρο 365 παρ. 1
Ν.4412/16, ο! πως τροποποιή! θήκε με τήν παρ. 42 του α! ρθ. 43 Ν.4605/19.  
Οι  χρή! στες  -  οικονομικοι!  φορει!ς  ενήμερω! νονται  για  τήν  αποδοχή!  ή!  τήν  απο! ρριψή  τής
προσφυγή! ς απο!  τήν ΑΕΠΠ.

Η α! σκήσή τής ως α! νω προδικαστική! ς  προσφυγή! ς αποτελει!  προυQ πο! θεσή για τήν α! σκήσή
των ε!νδικων βοήθήμα! των  τής αι!τήσής αναστολή! ς και τής αι!τήσής ακυ! ρωσής του α! ρθρου
372 του ν. 4412/2016 κατα!  των εκτελεστω! ν πρα! ξεων ή!  παραλει!ψεων των αναθετουσω! ν
αρχω! ν.
Όποιος  ε!χει  ε!ννομο  συμφε!ρον  μπορει!  να  ζήτή! σει  τήν  αναστολή!  τής  εκτε!λεσής  τής
απο! φασής  τής  ΑΕΠΠ  και  τήν  ακυ! ρωσή!  τής  ενω! πιον  του  αρμοδι!ου  δικαστήρι!ου.
Δικαι!ωμα α! σκήσής των ι!διων ενδι!κων βοήθήμα! των ε!χει  και ή αναθε!τουσα αρχή! ,  αν ή
ΑΕΠΠ κα! νει δεκτή!  τήν προδικαστική!  προσφυγή! .  Με τα ε!νδικα βοήθή! ματα τής αι!τήσής
αναστολή! ς  και  τής  αι!τήσής  ακυ! ρωσής  λογι!ζονται  ως  συμπροσβαλλο! μενες  με  τήν
απο! φασή  τής  ΑΕΠΠ  και  ο! λες  οι  συναφει!ς  προς  τήν  ανωτε!ρω  απο! φασή  πρα! ξεις  ή!
παραλει!ψεις τής αναθε!τουσας αρχή! ς, εφο! σον ε!χουν εκδοθει!  ή!  συντελεστει!  αντιστοι!χως
ε!ως τή συζή! τήσή τής αι!τήσής αναστολή! ς ή!  τήν πρω! τή συζή! τήσή τής αι!τήσής ακυ! ρωσής.
Η α! σκήσή τής αι!τήσής αναστολή! ς δεν εξαρτα! ται απο!  τήν προήγου! μενή α! σκήσή τής αι!τήσής
ακυ! ρωσής.
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Γ) Παράβολο υπε!ρ του Δήμοσι!ου, ως στοιχει!ο του παραδεκτου!  τής προσφυγή! ς (α! ρθρο 363
Ν.4412/2016):
Για  το  παραδεκτο!  τής  α! σκήσής  τής  προδικαστική! ς  προσφυγή! ς  κατατι!θεται  απο!  τον
προσφευ! γοντα παρα! βολο υπε!ρ του Δήμοσι!ου, το υ! ψος του οποι!ου ανε!ρχεται σε ποσοστο!
0,50 τις εκατο!  (0,50%) τής προυQ πολογισθει!σας αξι!ας (χωρι!ς ΦΠΑ )  τής σχετική! ς συ! μβασής,
συ! μφωνα με τα οριζο! μενα στο α! ρθρο 363 του ν. 4412/2016. 

Το  παρα! βολο  επιστρε!φεται  στον  προσφευ! γοντα  σε  περι!πτωσή  ολική! ς  ή!  μερική! ς
αποδοχή! ς τής προσφυγή! ς του ή!  σε περι!πτωσή που ή  αναθε!τουσα αρχή!  ανακαλε!σει τήν
προσβαλλο! μενή  πρα! ξή  ή!  προβει!  στήν  οφειλο! μενή  ενε!ργεια   πριν  τήν  ε!κδοσή  τής
απο! φασής τής ΑΕΠΠ επι! τής προσφυγή! ς.  

Δ) Ανασταλτικό αποτέλεσμα (άρθρο 364 Ν.4412/2016) :
Η  προθεσμία για  τήν  α! σκήσή  τής  προδικαστική! ς  προσφυγή! ς  και  η  άσκηση  της
κωλύουν  τη  σύναψη  της  σύμβασης   επί  ποινή  ακυρότητας   αυτής ,  ή  οποι!α
διαπιστω! νεται  με  απο! φασή  τής  ΑΕΠΠ  μετα!  απο!  α! σκήσή  προσφυγή! ς,   συ! μφωνα  με  το
α! ρθρο 368 του ν. 4412/2016 . Κατα!  τα λοιπα! , ή α! σκήσή τής προδικαστική! ς προσφυγή! ς
δεν  κωλυ! ει  τήν  προ! οδο  τής  διαγωνιστική! ς  διαδικασι!ας,  εκτο! ς  τής  περι!πτωσής
αιτή! ματος για προσωρινα!  με!τρα προστασι!ας, συ! μφωνα με τις διατα! ξεις του α! ρθρου 366
του  ν.4412/2016) . Κατα!  τα λοιπα! , ή α! σκήσή τής προδικαστική! ς προσφυγή! ς δεν κωλυ! ει
τήν  προ! οδο  τής  διαγωνιστική! ς  διαδικασι!ας,  εκτο! ς  τής  περι!πτωσής  αιτή! ματος  για
προσωρινα!  με!τρα  προστασι!ας,  συ! μφωνα  με  τις  διατα! ξεις  του  α! ρθρου  366  του
ν.4412/2016) . 
Τα ανωτε!ρω δεν εφαρμο! ζονται στήν περι!πτωσή που υποβλή! θήκε μο! νο μι!α (1) προσφορα!
και δεν υπα! ρχουν ενδιαφερο! μενοι υποψή! φιοι  (παρ.2 α! ρθρου 364 Ν.4412/2016,  ή οποι!α
προστε!θήκε με τήν παρ.41 α! ρθρου 43 Ν4605/2019)
Κατα!  τα λοιπα!  ε!χουν εφαρμογή!  οι διατα! ξεις των α! ρθρων 365 επ. του Ν.4412/2016 και του
ΠΔ 39/2017.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθε!τουσα αρχή!  ματαιω! νει ή!  δυ! ναται να ματαιω! σει εν ο! λο ή!  εν με!ρει αιτιολογήμε!να τή
διαδικασι!α  ανα! θεσής,  για  τους  λο! γους  και  υπο!  τους  ο! ρους  του  α! ρθρου  106  του  ν.
4412/2016,  μετα!  απο!  γνω! μή  τής  αρμο! διας  Επιτροπή! ς  του  Διαγωνισμου! .  Επι!σής,  αν
διαπιστωθου! ν σφα! λματα ή!  παραλει!ψεις σε οποιοδή! ποτε στα! διο τής διαδικασι!ας ανα! θεσής,
μπορει!, μετα!  απο!  γνω! μή του αρμο! διου οργα! νου, να ακυρω! σει μερικω! ς τή διαδικασι!α ή!  να
αναμορφω! σει  ανα! λογα το αποτε!λεσμα!  τής ή!  να αποφασι!σει  τήν επανα! λήψή!  τής απο!  το
σήμει!ο που εμφιλοχω! ρήσε το σφα! λμα ή!  ή παρα! λειψή. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για τήν υπογραφή!  τής συ! μβασής απαιτει!ται ή παροχή!  εγγυ! ήσής καλή! ς εκτε!λεσής, συ! μφωνα
με το α! ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το υ! ψος τής οποι!ας ανε!ρχεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατι!θεται πριν ή!  κατα!  τήν υπογραφή!  τής
συ! μβασής. 
Η εγγυ! ήσή καλή! ς εκτε!λεσής, προκειμε!νου να γι!νει αποδεκτή!  , πρε!πει να περιλαμβα! νει κατ'
ελα! χιστον τα αναφερο! μενα στήν παρα! γραφο 2.1.5 στοιχει!α τής παρου! σας και επιπλε!ον τον
αριθμο!  και  τον  τι!τλο  τής  σχετική! ς  συ! βασής.  Το  περιεχο! μενο  τής  ει!ναι  συ! μφωνο  με  το
υπο! δειγμα που περιλαμβα! νεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV τής Διακή! ρυξής και τα οριζο! μενα στο
α! ρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγυ! ήσή καλή! ς  εκτε!λεσής  τής συ! μβασής  καλυ! πτει  συνολικα!  και  χωρι!ς  διακρι!σεις  τήν
εφαρμογή!  ο! λων των ο! ρων τής συ! μβασής και κα! θε απαι!τήσή τής αναθε!τουσας αρχή! ς ε!ναντι
του αναδο! χου.
Η εγγυ! ήσή καλή! ς εκτε!λεσής καταπι!πτει σε περι!πτωσή παρα! βασής των ο! ρων τής συ! μβασής,
ο! πως αυτή!  ειδικο! τερα ορι!ζει. 
Η εγγυ! ήσή καλή! ς εκτε!λεσής επιστρε!φονται στο συ! νολο!  τους μετα!  τήν οριστική!  ποσοτική!
και ποιοτική!  παραλαβή!  του αντικειμε!νου τής συ! μβασής.  Εα! ν στο πρωτο! κολλο οριστική! ς
ποιοτική! ς  και  ποσοτική! ς  παραλαβή! ς  αναφε!ρονται  παρατήρή! σεις  ή!  υπα! ρχει  εκπρο! θεσμή
παρα! δοσή,  ή  επιστροφή!  των  ως  α! νω  εγγυή! σεων  γι!νεται  μετα!  τήν  αντιμετω! πισή  των
παρατήρή! σεων και του εκπροθε!σμου. 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατα!  τήν εκτε!λεσή τής συ! μβασής εφαρμο! ζονται οι διατα! ξεις του ν. 4412/2016, οι ο! ροι τής
παρου! σας διακή! ρυξής και συμπλήρωματικα!  ο Αστικο! ς Κω! δικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατα!  τήν  εκτε!λεσή  τής  συ! μβασής  ο  ανα! δοχος  τήρει!  τις  υποχρεω! σεις  στους  τομει!ς  του
περιβαλλοντικου! ,  κοινωνικοασφαλιστικου!  και εργατικου!  δικαι!ου, που ε!χουν θεσπιστει!  με
το  δι!καιο  τής  Ένωσής,  το  εθνικο!  δι!καιο,  συλλογικε!ς  συμβα! σεις  ή!  διεθνει!ς  διατα! ξεις
περιβαλλοντικου! ,  κοινωνικοασφαλιστικου!  και εργατικου!  δι!καιο, οι οποι!ες απαριθμου! νται
στο Παρα! ρτήμα Χ του Προσαρτή! ματος Α του ν. 4412/2016. 
Η τή! ρήσή των εν λο! γω υποχρεω! σεων απο!  τον ανα! δοχο ελε!γχεται και βεβαιω! νεται απο!  τα
ο! ργανα που επιβλε!πουν τήν εκτε!λεσή τής συ! μβασής και τις αρμο! διες δήμο! σιες αρχε!ς και
υπήρεσι!ες που ενεργου! ν εντο! ς των ορι!ων τής ευθυ! νής και τής αρμοδιο! τήτα! ς τους.
Ο ανα! δοχος τήρει!  τις υποχρεω! σεις των περιπτω! σεων α΄ ε!ως στ΄ τής παραγρα! φου 1 του
α! ρθρου 68 του ν. 3863/2010  (ΦΕΚ Α΄115), ο! πως ισχυ! ει, καθω! ς και τής παραγρα! φου 2 του
ως α! νω α! ρθρου .  

4.4 Υπεργολαβία   

Δεν επιτρέπεται  η ανάθεση της παρούσας σύμβασης είτε στο σύνολο της είτε σε
τμήματα αυτής σε υπεργολάβο. 
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η  συ! μβασή  μπορει!  να  τροποποιει!ται  κατα!  τή  δια! ρκεια!  τής,  χωρι!ς  να  απαιτει!ται  νε!α
διαδικασι!α συ! ναψής συ! μβασής (διαγωνιστική!  διαδικασι!α), μο! νο συ! μφωνα με τους ο! ρους
και τις προυQ ποθε!σεις του α! ρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατο! πιν γνωμοδο! τήσής του
αρμοδι!ου οργα! νου.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθε!τουσα αρχή!  μπορει!, με τις προυQ ποθε!σεις που ορι!ζουν οι κει!μενες διατα! ξεις, να
καταγγει!λει τή συ! μβασή κατα!  τή δια! ρκεια τής εκτε!λεσή! ς τής, εφο! σον:
α) ή συ! μβασή ε!χει υποστει!  ουσιω! δή τροποποι!ήσή, κατα!  τήν ε!ννοια τής παρ. 4 του α! ρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτου! σε νε!α διαδικασι!α συ! ναψής συ! μβασής 
β)  ο  ανα! δοχος,  κατα!  το  χρο! νο  τής  ανα! θεσής  τής  συ! μβασής,  τελου! σε  σε  μια  απο!  τις
καταστα! σεις που αναφε!ρονται στήν παρα! γραφο 2.2.3.1 και, ως εκ του! του, θα ε!πρεπε να
ε!χει αποκλειστει! απο!  τή διαδικασι!α συ! ναψής τής συ! μβασής,
γ)  ή  συ! μβασή  δεν  ε!πρεπε  να  ανατεθει!  στον  ανα! δοχο  λο! γω  σοβαρή! ς  παραβι!ασής  των
υποχρεω! σεων  που  υπε!χει  απο!  τις  Συνθή! κες  και  τήν  Οδήγι!α  2014/24/ΕΕ,  ή  οποι!α  ε!χει
αναγνωριστει!  με απο! φασή του Δικαστήρι!ου τής Ένωσής στο πλαι!σιο διαδικασι!ας δυνα! μει
του α! ρθρου 258 τής ΣΛΕΕ.

4.6.2  Η συ! μβασή καταγγε!λλεται υποχρεωτικα!  εφο! σον συντρε!χει ή περι!πτωσή τής παρ. 5 ή!
τής παρ. 7 του α! ρθρου 68 του ν. 3863/2010 . 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1.  Η  πλήρωμή!  του  αναδο! χου  θα  γι!νεται  στο  τε!λος  κα! θε  μή! να  για  το  με!ρος  των
υπήρεσιω! ν που παρασχε!θήκαν, μετα!  τήν ε!κδοσή σχετικου!  τιμολογι!ου και τήν υπογραφή!
σχετικου!  πρωτοκο! λλου   οριστική! ς  παραλαβή! ς   ανα!  μή! να  απο!  τήν  αρμο! δια  Επιτροπή!
Παραλαβή! ς, μετα!  απο!  βεβαι!ωσή καλή! ς εκτε!λεσής των υπήρεσιω! ν  φυ! λαξής, για τήν πιστή!
τή! ρήσή των ο! ρων τής συ! μβασής απο!  τήν  αρμο! δια Υπήρεσι!α  (Δ/νσή Διοικήτικου!  για τή
Διοι!κήσή)  ή  οποι!α  θα  συνοδευ! εται  απο!  ονομαστική!  κατα! στασή   των  απασχολουμε!νων
(φυλα! κων) στήν κα! θε Υπήρεσι!α, για μεν τα κτι!ρια τής Διοι!κήσής του Οργανισμου!  απο!  τήν
Δ/νσή Οικονομικω! ν Υπήρεσιω! ν. Για δε τις λοιπε!ς Υπήρεσι!ες  ή πλήρωμή!  θα  γι!νεται  ανα!
Περιφερειακή!  Δ/νσή  του  Οργανισμου!   μετα!  τήν  υπογραφή!  του  σχετικου!  πρωτοκο! λλου
οριστική! ς παραλαβή! ς  ανα!  μή! να απο!  τήν  Επιτροπή!  Παραλαβή! ς μετα!  απο!  βεβαι!ωσή  καλή! ς
εκτε!λεσής των υπήρεσιω! ν  φυ! λαξής  απο!  τήν αρμο! δια Υπήρεσι!α ( ΚΠΑ , ΕΠΑΣ κτλ) , για τήν
πιστή!  τή! ρήσή των ο! ρων τής συ! μβασής ή οποι!α θα συνοδευ! εται απο!  ονομαστική!  κατα! στασή
των απασχολουμε!νων (φυλα! κων)  στήν κα! θε Υπήρεσι!α. 

Απαιτου! μενα δικαιολογήτικα!  και στοιχει!α για τήν πλήρωμή!  του αναδο! χου (α! ρθρο 200 παρ.
5 του Ν. 4412/16) : 
α) Πρωτο! κολλο  οριστική! ς  παραλαβή! ς  των  υπήρεσιω! ν  φυ! λαξής  απο!  τήν  αρμο! δια
Επιτροπή!  Παραλαβή! ς. 
β) Τιμολο! γιο Παροχή! ς Υπήρεσιω! ν 
γ) εξοφλήτική!  απο! δειξή  του  αναδο! χου,  εα! ν  το  τιμολο! γιο  δε  φε!ρει  τήν  ε!νδειξή
«Εξοφλή! θήκε» .
δ) Πιστοποιήτικα!  Φορολογική! ς και Ασφαλιστική! ς Ενήμερο! τήτας.

Επιπλέον, ο ανα! δοχος υποχρεου! ται να προσκομι!ζει στήν Δ/νσή Οικονομικω! ν Υπήρεσιω! ν
τής Διοι!κήσής  ή!  στήν  αρμο! δια Περ/κή!  Διευ! θυνσή :
Α)  Αντι!γραφο  μήνιαι!ας  Αναλυτική! ς  Περιοδική! ς  Δή! λωσής  (ΑΠΔ)  πριν  τήν  πλήρωμή!  (να
αποδεικνυ! εται ο! τι ε!χει πραγματοποιήθει! ή πλήρωμή! ).
Β)  Αντι!γραφο  μισθολογική! ς  κατα! στασής  του  απασχολήθε!ντος  προσωπικου!  στήν
Αναθε!τουσα Αρχή! , υπογεγραμμε!νή απο!  τον νο! μιμο εκπρο! σωπο τής εταιρει!ας.  
Γ) Πι!νακα απασχολου! μενου Προσωπικου!   τής επιχει!ρήσής απο!  τήν Υπήρεσι!α ΣΕΠΕ.
Δ)  Αποδει!ξεις  εξο! φλήσής  τής  μισθοδοσι!ας  του  απασχολου! μενου  προσωπικου!  στήν
Αναθε!τουσα Αρχή! ,  υπογεγραμμε!νή απο!  τον απασχολου! μενο.   
Περα! ν των ανωτε!ρω δικαιολογήτικω! ν οι αρμο! διες υπήρεσι!ες που διενεργου! ν τον ε!λεγχο και
τήν πλήρωμή! ,  μπορου! ν να ζήτή! σουν και οποιοδή! ποτε  α! λλο δικαιολογήτικο!  προβλε!πεται
στήν κει!μενή νομοθεσι!α ή!  στα ε!γγραφα τής συ! μβασής.  

5.1.2. Toν Ανα! δοχο βαρυ! νουν  οι  υπε!ρ  τρι!των κρατή! σεις,  ως και  κα! θε  α! λλή επιβα! ρυνσή,
συ! μφωνα  με  τήν  κει!μενή  νομοθεσι!α,  μή  συμπεριλαμβανομε!νου  Φ.Π.Α.,  τήν  παροχή!  τής
υπήρεσι!ας στον το! πο και με τον τρο! πο που προβλε!πεται στα ε!γγραφα τής συ! μβασής. Ιδι!ως
βαρυ! νεται με τις ακο! λουθες κρατή! σεις:  
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α) Κράτηση ύψους  0,07% ή οποι!α υπολογι!ζεται επι! τής αξι!ας κα! θε πλήρωμή! ς προ φο! ρων
και  κρατή! σεων  τής  αρχική! ς  καθω! ς  και  κα! θε  συμπλήρωματική! ς  συ! μβασής,  Υπέρ  της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (α! ρθρο 4 Ν.4013/2011 ο! πως ισχυ! ει.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, ή οποι!α υπολογι!ζεται επι! τής αξι!ας, εκτο! ς
ΦΠΑ,  τής  αρχική! ς  καθω! ς  και  κα! θε  συμπλήρωματική! ς  συ! μβασής.   Το  ποσο!  αυτο!
παρακρατει!ται  σε  κα! θε  πλήρωμή!  απο!  τήν  αναθε!τουσα  αρχή!  στο  ο! νομα  και  για
λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Προμηθειών
συ! μφωνα με τήν παρ. 6 του α! ρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση ύψους 0,06% ή οποι!α υπολογι!ζεται επι! τής αξι!ας κα! θε πλήρωμή! ς προ φο! ρων
και κρατή! σεων τής αρχική! ς καθω! ς και κα! θε συμπλήρωματική! ς συ! μβασής, στο ο! νομα και για
λογαριασμο!  τής  Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  (α! ρθρο 350 Ν.
4412/2016, ως ισχυ! ει). 
Οι υπε!ρ τρι!των κρατή! σεις υπο! κειται στο εκα! στοτε ισχυ! ον αναλογικο!  τε!λος χαρτοσή! μου και
στήν επ΄ αυτου!  εισφορα!  υπε!ρ ΟΓΑ 

Με κα! θε πλήρωμή!  θα γι!νεται ή προβλεπο! μενή απο!  τήν κει!μενή νομοθεσι!α  παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
Για  τήν  παρακρα! τήσή  αυτή!  θα  δοθει!  βεβαι!ωσή  απο!  τήν  υπήρεσι!α  μας,  ή  οποι!α  θα
χρήσιμοποιήθει! απο!  τον προμήθευτή!  κατα!  τήν υποβολή!  τής ετή! σιας φορολογική! ς δή! λωσή! ς
του. 
Στις περιπτω! σεις αποστολή! ς χρήμα! των σε προμήθευτε!ς, τα ε!ξοδα τής Τρα! πεζας βαρυ! νουν
τους δικαιου! χους. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανα! δοχος με τήν επιφυ! λαξή τής συνδρομή! ς λο! γων ανωτε!ρας βι!ας, κήρυ! σσεται υπο-
χρεωτικα!  ε!κπτωτος απο!  τήν συ! μβασή και απο!  κα! θε δικαι!ωμα που απορρε!ει απο!  αυτή! ν, εα! ν
δεν εκπλήρω! σει τις συμβατικε!ς του υποχρεω! σεις ή!  δεν συμμορφωθει!  με τις γραπτε!ς εντο-
λε!ς τής αναθε!τουσας αρχή! ς, που ει!ναι συ! μφωνες με τήν συ! μβασή,  ή!  τις κει!μενες διατα! ξεις.
Στήν περι!πτωσή αυτή!  του κοινοποιει!ται  ειδική όχληση, ή οποι!α περιλαμβα! νει συγκεκρι-
με!νή περιγραφή!  των ενεργειω! ν στις οποι!ες οφει!λει να προβει!  αυτο! ς, θε!τοντας προθεσμι!α
για τή συμμο! ρφωσή!  του, ή οποι!α δεν μπορει! να ει!ναι μικρο! τερή των δεκαπέντε (15) ημε-
ρών. Αν ή προθεσμι!α που τεθει! με τήν ειδική!  ο! χλήσή παρε!λθει χωρι!ς να συμμορφωθει!, κή-
ρυ! σσεται αιτιολογήμε!να ε!κπτωτος με!σα σε τριάντα (30) ήμε!ρες απο!  τήν α! πρακτή πα! ροδο
τής ως α! νω προθεσμι!ας συμμο! ρφωσής. 

Στον ανα! δοχο που κήρυ! σσεται ε!κπτωτος απο!  τήν συ! μβασή, επιβα! λλεται, μετά από κλήση
του για παροχή εξηγήσεων, ή ολική!  κατα! πτωσή τής εγγυ! ήσής καλή! ς εκτε!λεσής τής συ! μ-
βασής,
Επιπλε!ον, μπορει! να επιβλήθει! προσωρινο! ς αποκλεισμο! ς του αναδο! χου απο!  το συ! νολο των
συμβα! σεων υπήρεσιω! ν των φορε!ων που εμπι!πτουν στο πεδι!ο εφαρμογή! ς του α! ρθρου 74
του Ν. 4412/2016. 

5.2.2. Αν οι υπήρεσι!ες παρασχεθου! ν απο!  υπαιτιο! τήτα του αναδο! χου μετα!  τή λή! ξή τής δια! ρ-
κειας τής συ! μβασής και με!χρι λή! ξής του χρο! νου τής παρα! τασής που χορήγή! θήκε, δυ! ναται να
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επιβα! λλονται εις βα! ρος του ποινικε!ς ρή! τρες, με αιτιολογήμε!νή απο! φασή τής αναθε!τουσας
αρχή! ς. 
Οι ποινικε!ς ρή! τρες υπολογι!ζονται ως εξή! ς: 
α) για καθυστε!ρήσή που περιορι!ζεται σε χρονικο!  δια! στήμα που δεν υπερβαι!νει το 50% τής
προβλεπο! μενής ήμερή! σιας  παροχή! ς  υπήρεσιω! ν  επιβα! λλεται  ποινική!  ρή! τρα 2,5% επι!  τής
συμβατική! ς αξι!ας χωρι!ς ΦΠΑ των υπήρεσιω! ν που παρασχε!θήκαν εκπρο! θεσμα, 
β) για καθυστε!ρήσή που υπερβαι!νει το 50% επιβα! λλεται ποινική!  ρή! τρα 5% χωρι!ς ΦΠΑ επι!
τής συμβατική! ς αξι!ας των υπήρεσιω! ν που παρασχε!θήκαν εκπρο! θεσμα, 
γ) οι ποινικε!ς ρή! τρες για υπε!ρβασή των τμήματικω! ν προθεσμιω! ν ει!ναι ανεξα! ρτήτες απο!  τις
επιβαλλο! μενες για υπε!ρβασή τής συνολική! ς δια! ρκειας τής συ! μβασής και δυ! νανται να ανα-
καλου! νται με αιτιολογήμε!νή απο! φασή τής αναθε!τουσας αρχή! ς, αν οι υπήρεσι!ες που αφο-
ρου! ν στις ως α! νω τμήματικε!ς προθεσμι!ες παρασχεθου! ν με!σα στή συνολική!  τής δια! ρκεια και
τις εγκεκριμε!νες παρατα! σεις αυτή! ς και με τήν προυQ πο! θεσή ο! τι το συ! νολο τής συ! μβασής ε!χει
εκτελεστει! πλή! ρως. 
Το  ποσο!  των  ποινικω! ν  ρήτρω! ν  αφαιρει!ται/συμψήφι!ζεται  απο! /με  τήν  αμοιβή!  του  ανα-
δο! χου. 
Η επιβολή!  ποινικω! ν ρήτρω! ν δεν στερει!  απο!  τήν αναθε!τουσα αρχή!  το δικαι!ωμα να κήρυ! ξει
τον ανα! δοχο ε!κπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανα! δοχος μπορει!  κατα!  των αποφα! σεων που επιβα! λλουν σε βα! ρος  του κυρω! σεις  κατ΄
εφαρμογή!  των ο! ρων τής παρ. 5.2. (Κή! ρυξή οικονομικου!  φορε!α εκπτω! του - Κυρω! σεις) κα-
θω! ς και κατ’ εφαρμογή!  των συμβατικω! ν ο! ρων να ασκή! σει προσφυγή!  για λο! γους νομιμο! τή-
τας και ουσι!ας ενω! πιον του φορε!α που εκτελει!  τή συ! μβασή με!σα σε ανατρεπτική!  προθε-
σμι!α (30) ήμερω! ν απο!  τήν ήμερομήνι!α τής κοινοποι!ήσής ή!  τής πλή! ρους γνω! σής τής σχετι-
κή! ς απο! φασής.  Η εμπρο! θεσμή α! σκήσή τής προσφυγή! ς αναστε!λλει τις επιβαλλο! μενες κυ-
ρω! σεις. Επι!  τής προσφυγή! ς αποφασι!ζει το αρμοδι!ως αποφαινο! μενο ο! ργανο, υ! στερα απο!
γνωμοδο! τήσή του προβλεπο! μενου στις περιπτω! σεις β’  και δ’  τής παραγρα! φου 11 του α! ρ-
θρου 221 Ν.4412/2016 οργα! νου, εντο! ς προθεσμι!ας τρια! ντα (30) ήμερω! ν απο!  τήν α! σκήσή!
τής, α! λλως θεωρει!ται ως σιωπήρω! ς απορριφθει!σα. Κατα!  τής απο! φασής αυτή! ς δεν χωρει!  ή
α! σκήσή α! λλής οποιασδή! ποτε φυ! σής διοικήτική! ς  προσφυγή! ς. Αν κατα!  τής απο! φασής που
επιβα! λλει κυρω! σεις δεν ασκήθει!  εμπρο! θεσμα ή προσφυγή!  ή!  αν απορριφθει!  αυτή!  απο!  το
αποφαινο! μενο αρμοδι!ως ο! ργανο, ή απο! φασή καθι!σταται οριστική! . Αν ασκήθει! εμπρο! θεσμα
προσφυγή! , αναστε!λλονται οι συνε!πειες τής απο! φασής με!χρι αυτή!  να οριστικοποιήθει!  (α! ρ-
θρο  205  Ν.4412/2016,  ο! πως  αντικαταστα! θήκε  με  τήν   παρ.  23  του  α! ρθρου  που  43
Ν.4605/2019). 

  
5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών  

Κα! θε διαφορα!  μεταξυ!  των συμβαλλο! μενων μερω! ν που προκυ! πτει απο!  τις συμβα! σεις που
συνα! πτονται στο πλαι!σιο τής παρου! σας διακή! ρυξής, επιλυ! εται με τήν α! σκήσή προσφυγή! ς ή!
αγωγή! ς στο Διοικήτικο!  Εφετει!ο τής Περιφε!ρειας, στήν οποι!α εκτελει!ται ή ε!καστή συ! μβασή,
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κατα!  τα ειδικο! τερα οριζο! μενα στις παρ. 1 ε!ως και 6 το α! ρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν
απο!  τήν  α! σκήσή τής προσφυγή! ς στο Διοικήτικο!  Εφετει!ο προήγει!ται υποχρεωτικα!  ή τή! ρήσή
τής προβλεπο! μενής στο α! ρθρο 205 ενδικοφανου! ς διαδικασι!ας, διαφορετικα!  ή προσφυγή!
απορρι!πτεται  ως  απαρα! δεκτή  (α! ρθρο  205Α  του  ν.  4412/2016,  ο! πως  προστε!θήκε  με  το
α! ρθρο 43 παρ. 24 περ. 4 του ν 4.4605/2019)    
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολου! θήσή τής εκτε!λεσής τής Συ! μβασής αυτή! ς  θα διενεργει!ται  για μεν το
κτι!ριο  τής  Διοι!κήσής  του  Οργανισμου!  απο!  τήν   Δ/νσή  Διοικήτικου!  (Β2)  –Τμή! μα
Επιμελήτει!ας, για δε τις υπο! λοιπες Υπήρεσι!ες απο!  τήν  αντι!στοιχή αρμο! δια Περιφερειακή!  Δ/
νσή  στήν  οποι!α  ανή! κουν  (παρ.  1  α! ρθρο  216  του  Ν.  4412/2016),  οι   οποι!ες   και  θα
εισήγου! νται στο αρμο! διο αποφαινο! μενο ο! ργανο  για ο! λα τα ζήτή! ματα που αφορου! ν στήν
προσή! κουσα  εκτε!λεσή  ο! λων  των  ο! ρων  τής  συ! μβασής  και  στήν  εκπλή! ρωσή  των
υποχρεω! σεων του αναδο! χου. 
6.1.2. Η αρμο! δια υπήρεσι!α μπορει!, με απο! φασή!  τής να ορι!ζει για τήν παρακολου! θήσή τής
συ! μβασής ως επο! πτή με καθή! κοντα εισήγήτή!  υπα! λλήλο τής υπήρεσι!ας. 
Τα καθή! κοντα του επο! πτή ει!ναι, ενδεικτικα! , ή πιστοποι!ήσή τής εκτε!λεσής του αντικειμε!νου
τής συ! μβασής, καθω! ς και ο ε!λεγχος τής συμμο! ρφωσής του αναδο! χου με τους ο! ρους τής
συ! μβασής. Με εισή! γήσή του επο! πτή ή υπήρεσι!α μπορει!  να απευθυ! νει ε!γγραφα με οδήγι!ες
και εντολε!ς προς τον ανα! δοχο που αφορου! ν στήν εκτε!λεσή τής συ! μβασής.
6.1.3.  Για  τήν  προσή! κουσα  και  ε!γκαιρή  παραλαβή!  των  υπήρεσιω! ν  τήρει!ται  απο!  τον
ανα! δοχο ήμερολο! γιο στο οποι!ο καταγρα! φονται ή τμήματική!  εκτε!λεσή του αντικειμε!νου τής
συ! μβασής, ή καθήμερινή!  απασχο! λήσή του προσωπικου!  σε αριθμο!  και ειδικο! τήτα, ε!κτακτα
συμβα! ντα και α! λλα στοιχει!α που σχετι!ζονται με τήν εκτε!λεσή τής συ! μβασής. Το ήμερολο! γιο
συνυπογρα! φεται  απο!  τον  επο! πτή  τής  συ! μβασής,  που  μπορει!  να  σήμειω! σει  επι!  αυτου!
παρατήρή! σεις  για  τήν  τή! ρήσή  των  ο! ρων  τής  συ! μβασής  και  φυλα! σσεται  στον  χω! ρο
εκτε!λεσής τής υπήρεσι!ας ή!  ο! ταν αυτο!  δεν ει!ναι  εφικτο!  προσκομι!ζεται απο!  τον ανα! δοχο
στήν ε!δρα τής υπήρεσι!ας, εφο! σον του! το ζήτήθει!.  Οι καταγραφε!ς του αποτελου! ν στοιχει!ο
για τήν παραλαβή!  του αντικειμε!νου τής συ! μβασής απο!  τήν επιτροπή!  παραλαβή! ς.

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

Η δια! ρκεια τής συ! μβασής ορι!ζεται σε  δώδεκα (12) μήνες απο!  τήν 01/09/2020  και λή! γει
31/08/2021,  με δυνατο! τήτα παρα! τασής για ε!ξι (6) μή! νες ,   εκτο! ς αν ή κατακυ! ρωσή γι!νει
μετα!  τήν  01/09/2020  οπο! τε  ή  δια! ρκεια  τής  συ! μβασής  αρχι!ζει  απο!  τήν  ήμερομήνι!α  τής
υπογραφή! ς τής . 

6.3   Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή!  των παρεχο! μενων υπήρεσιω! ν γι!νεται απο!  Τριμελή!  Επιτροπή!  Παραλαβή! ς  που
θα συγκροτήθει!  για το σκοπο!  αυτο! , συ! μφωνα με τήν παρα! γραφο 11 εδα! φιο δ΄   του α! ρθρου
221 του Ν. 4412/2016, συ! μφωνα με τα αναλυτικω! ς αναφερο! μενα στο παρα! ρτήμα ΙΙ τής
παρου! σας 
 Κατα!  τή διαδικασι!α παραλαβή! ς διενεργει!ται ο ως α! νω ε!λεγχος, μπορει!  δε να καλει!ται να
παραστει! και ο ανα! δοχος
Αν  ή  επιτροπή!  παραλαβή! ς  κρι!νει  ο! τι  οι  παρεχο! μενες  υπήρεσι!ες  δεν  ανταποκρι!νονται
πλή! ρως στους ο! ρους τής συ! μβασής, συντα! σσεται πρωτο! κολλο προσωρινή! ς παραλαβή! ς, που
αναφε!ρει  τις  παρεκκλι!σεις  που  διαπιστω! θήκαν  απο!  τους  ο! ρους  τής  συ! μβασής  και
γνωμοδοτει!  αν  οι  αναφερο! μενες  παρεκκλι!σεις  επήρεα! ζουν  τήν  καταλλήλο! λήτα  των
παρεχο! μενων υπήρεσιω! ν και συνεπω! ς αν μπορου! ν οι τελευται!ες να καλυ! ψουν τις σχετικε!ς
ανα! γκες.

68





Στήν περι!πτωσή που διαπιστωθει! ο! τι δεν επήρεα! ζεται ή καταλλήλο! λήτα, με αιτιολογήμε!νή
απο! φασή του αρμο! διου αποφαινο! μενου οργα! νου, μπορει!  να εγκριθει!  ή παραλαβή!  των εν
λο! γω παρεχο! μενων υπήρεσιω! ν, με ε!κπτωσή επι! τής συμβατική! ς αξι!ας, ή οποι!α θα πρε!πει να
ει!ναι  ανα! λογή  προς  τις  διαπιστωθει!σες  παρεκκλι!σεις.  Μετα!  τήν  ε!κδοσή  τής  ως  α! νω
απο! φασής,  ή επιτροπή!  παραλαβή! ς υποχρεου! ται  να προβει!  στήν οριστική!  παραλαβή!  των
παρεχο! μενων υπήρεσιω! ν  τής  συ! μβασής  και  να  συντα! ξει  σχετικο!  πρωτο! κολλο  οριστική! ς
παραλαβή! ς, συ! μφωνα με τα αναφερο! μενα στήν απο! φασή.
Το πρωτο! κολλο οριστική! ς παραλαβή! ς εγκρι!νεται απο!  το αρμο! διο αποφαινο! μενο ο! ργανο με
απο! φασή!  του, ή οποι!α κοινοποιει!ται υποχρεωτικα!  και στον ανα! δοχο. Αν παρε!λθει χρονικο!
δια! στήμα μεγαλυ! τερο των 30 ήμερω! ν απο!  τήν ήμερομήνι!α υποβολή! ς του και δεν λήφθει!
σχετική!  απο! φασή για τήν ε!γκρισή ή!  τήν απο! ρριψή!  του,  θεωρει!ται  ο! τι  ή  παραλαβή!  ε!χει
συντελεσθει! αυτοδι!καια.
Ανεξα! ρτήτα  απο!  τήν,  κατα!  τα  ανωτε!ρω,  αυτοδι!καιή  παραλαβή!  και  τήν  πλήρωμή!  του
αναδο! χου, πραγματοποιου! νται οι προβλεπο! μενοι απο!  τή συ! μβασή ε!λεγχοι συ! μφωνα με τήν
παρα! γραφο 6 του α! ρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυήτική!  επιστολή!   καλή! ς εκτε!λεσής
δεν επιστρε!φεται  πριν τήν ολοκλή! ρωσή ο! λων των προβλεπο! μενων ελε!γχων και ειδικο! τερα
τής τή! ρήσής των υποχρεω! σεων του α! ρθρου 68 του ν.  3863/2010 και  τή συ! νταξή των
σχετικω! ν πρωτοκο! λλων. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περι!πτωσή οριστική! ς απο! ρριψής ολο! κλήρου ή!  με!ρους των παρεχο! μενων υπήρεσιω! ν ,  με
ε!κπτωσή  επι!  τής  συμβατική! ς  αξι!ας,  με  απο! φασή  τής  αναθε!τουσας  αρχή! ς  μπορει!  να
εγκρι!νεται αντικατα! στασή των υπήρεσιω! ν με α! λλες, που να ει!ναι συ! μφωνες  με τους ο! ρους
τής  συ! μβασής,  με!σα  σε  τακτή!  προθεσμι!α  που  ορι!ζεται  απο!  τήν  απο! φασή  αυτή! .  Αν  ή
αντικατα! στασή γι!νεται μετα!  τή λή! ξή τής συνολική! ς δια! ρκειας τής συ! μβασής, ή προθεσμι!α
που  ορι!ζεται  για  τήν  αντικατα! στασή  δεν  μπορει!  να  ει!ναι  μεγαλυ! τερή  του  25%  τής
συνολική! ς δια! ρκειας τής συ! μβασής, ο δε ανα! δοχος υπο! κειται σε ποινικε!ς ρή! τρες, συ! μφωνα
με  το  α! ρθρο  218  του  ν.  4412/2016  και  τήν  παρα! γραφο  5.2.2 τής  παρου! σας,  λο! γω
εκπρο! θεσμής παρα! δοσής.
Αν ο ανα! δοχος δεν αντικαταστή! σει τις υπήρεσι!ες που απορρι!φθήκαν με!σα στήν προθεσμι!α
που του τα! χθήκε  και  εφο! σον ε!χει  λή! ξει  ή  συνολική!  δια! ρκεια,  κήρυ! σσεται  ε!κπτωτος  και
υπο! κειται στις προβλεπο! μενες κυρω! σεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –     Οδηγίες Συμπλήρωσης Ευρωπαϊκού  Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ)  

Το ΕυρωπαιQκο!  Ενιαι!ο Έγγραφο Συ! μβασής (ΕΕΕΣ) συ! μφωνα με το α! ρθρο 79 του ν.4412/16
υποβα! λλεται με τήν παρακα! τω   διαδικασι!α  : 

1) Η αναθέτουσα αρχή : 
α)  Δήμιουργει!  (συμπλήρω! νοντας και επιλε!γοντας τα κατα! λλήλα πεδι!α)  στο διαδικτυακο!
το! πο  :  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/  filter  ?  lang  =  el  ,  το  προ! τυπο  e
EEEΣ για τή συγκεκριμε!νή διακή! ρυξή.
β)  Στο  τε!λος  τής  διαδικασι!ας  δήμιουργι!ας  του  ΕΕΕΣ,  επιλε!γει  εξαγωγή!   του  αρχει!ων
τυ! που .xml  και pdf .
γ) Το αρχει!ο που εξα! γεται σε μορφή!  τυ! που .xml   ει!ναι για τή διευκο! λυνσή των οικονομικω! ν
φορε!ων  προκειμε!νου  να  συντα! ξουν  με!σω  τής  υπήρεσι!ας   eEEEΣ  τής  ΕΕ   τή  σχετική!
απα! ντήσή!  τους και  δεν ει!ναι αναγνω! σιμο. 
Τα αρχει!α αυτα!  συμπεριλαμβανομε!νου των υπο! λοιπων εγγρα! φων αναρτα!  στο ΕΣΗΔΗΣ.
2) O   υποψήφιος οικονομικός φορέας:  
α) Πρε!πει να «κατεβα! σει» το ως α! νω αρχει!ο .xml απο!  το ΕΣΗΔΗΣ,  να το αποθήκευ! σει στον
Η/Υ  του  και  να  μεταβει!  στή  σελι!δα  https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  growth  /  tools  -  
databases  /  espd  /  filter  ?  lang  =  el  .  
Στήν  ιστοσελι!δα  αυτή! ,  πρε!πει  να  επιλε!ξει  «Εισαγωγή!  ΕΕΕΣ»  και  να  τήλεφορτω! σει
(«ανεβα! σει») το αρχει!ο  .xml του συγκεκριμε!νου ΕΕΕΣ του Διαγωνισμου!  που «κατε!βασε»
απο!  το ΕΣΗΔΗΣ.
β)  Στή  συνε!χεια,  καθοδήγει!ται  απο!  το  συ! στήμα  για  τή  συμπλή! ρωσή  των  απαραι!τήτων
πεδι!ων που ε!χουν καθοριστει! απο!  τήν Αναθε!τουσα Αρχή! . Υποχρεωτικά συμπληρώνονται
και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.
Εφο! σον  οι  υποψή! φιοι  συμμετε!χουν  στο  Διαγωνισμο!  με  εκπρο! σωπο!  τους  θα  πρε!πει  να
συμπλήρωθει! το σχετικο!  πεδι!ο του ΕΕΕΣ.
γ)  Αφου!  ολοκλήρωθει!  ή  συμπλή! ρωσή  του  εντυ! που  ο  οικονομικο! ς  φορε!ας  επιλε!γει
«Εκτυ! πωσή».  Το  αρχει!ο  εμφανι!ζεται  σε  εκτυπω! σιμή  μορφή!  και  ει!ναι  πλε!ον  δυνατή!  ή
εκτυ! πωσή!  του  σε  μορφή!  .pdf.  Σε  περιβα! λλον  Microsoft Windows,  το  eΕΕΕΣ  μπορει!  να
εκτυπωθει!  ως  αρχει!ο  .pdf με!σω  του  Chrome (ε!χει  ή! δή  ενσωματωμε!νή  λειτουργι!α
εκτυ! πωσής  .pdf).  διαφορετικα! ,  μπορει!  να  χρήσιμοποιή! σει  οποιοδή! ποτε  προ! γραμμα
δήμιουργι!ας αρχει!ων .pdf που διατι!θεται δωρεα! ν στο διαδι!κτυο. Σε περιβα! λλον Mac, O SX ή!
Linux, τ ο e ΕΕΕΣ μπορει! να εκτυπωθει! απο!  κα! θε φυλλομετρήτή! .
δ) Αμε!σως μετα!  τήν παραγωγή!  του αρχει!ου .pdf αυτο!  υποχρεωτικα!  υπογρα! φεται ψήφιακα!
(ακο! μή και αν ο οικονομικο! ς φορε!ας το ε!χει υπογρα! ψει ψήφιακα!  στήν ιστοσελι!δα).
ε)Το  υπογεγραμμε!νο  ψήφιακα!  αρχει!ο  υποβα! λλεται  υποχρεωτικά  σε  μορφή  .pdf στο
φα! κελο τής προσφορα! ς με τα δικαιολογήτικα!  συμμετοχή! ς και επιπροσθε!τως, προαιρετικα!
σε μορφή!  .xml.
3) Η  Επιτροπή!  Διενε!ργειας  του  Διαγωνισμου! ,  αξιολογει!  το  ΕΕΕΣ  ει!τε  με  τή  χρή! σή  του
αρχει!ου  .pdf ει!τε  με  τήν  τήλεφο! ρτωσή  του  αρχει!ου  .xml στήν  ιστοσελι!δα  που  το
δήμιου! ργήσε (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd ).
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Οι οικονομικοι! φορει!ς μπορου! ν να συμβουλευ! ονται και τις οδήγι!ες- ανακοι!νωσή τής Γενική! ς
Γραμματει!ας  Εμπορι!ου  και  Προστασι!ας  Καταναλωτή!  του  Υπουργει!ου  Οικονομι!ας  και
Ανα! πτυξής “ΕυρωπαιQκο!  Ενιαι!ο Έγγραφο Συ! μβασής (ESPD)” στον ιστο! τοπο: 
http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  /  webcenter  /  faces  /  oracle  /  webcenter  /  page  /  scopedMD  /  
sd  0  cb  90  e  f  _26  cf  _4703_99  d  5_1561  ceff  660  f  /  Page  226.  jspx  ?_  afrLoop  =3486624636403629#  
%40%3  F  _  afrLoop  %3  D  3486624636403629%26_  adf  .  ctrl  -  state  %3  Dcoa  43  tonq  _61  .  

Οι ενω! σεις οικονομικω! ν φορε!ων που υποβα! λλουν κοινή!  προσφορα!  υποβα! λλουν το ΕΕΕΣ
για κα! θε οικονομικο!  φορε!α που συμμετε!χει στήν ε!νωσή.  

71

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  –     Τεχνικές  Προδιαγραφές  –  Ειδικοί  όροι  –Απαιτήσεις-Πίνακας
Συμμόρφωσης Τεχνικής προσφοράς    

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Αντικείμενο –Περιγραφή Έργου

Αντικει!μενο  τής  παρου! σας   προκή! ρυξής  ει!ναι   ή  ανα! δειξή  Αναδο! χου  για  το  ε!ργο
Παροχή!  Υπήρεσιω! ν Φυ! λαξής και προστασι!ας των κτιρι!ων του Οργανισμου!  . Οι ζήτου! μενες
Υπήρεσι!ες Φυ! λαξής  θα πρε!πει να πλήρου! ν τις Τεχνικε!ς Προδιαγραφε!ς που περιγρα! φονται
κατωτε!ρω και αποτελου! ν αναπο! σπαστο με!ρος τής παρου! σας προκή! ρυξής. 

Ο Ανα! δοχος λαμβα! νει γνω! σή των ποσοτικω! ν και ποιοτικω! ν Τεχνικω! ν Προδιαγραφω! ν και
δεσμευ! εται ο! τι θα συμμορφω! νεται με ο! λους τους ο! ρους τής Τεχνική! ς Προδιαγραφή! ς τής εν
λο! γω παροχή! ς υπήρεσι!ας, ο! πως αυτοι! περιγρα! φονται κατωτε!ρω. 

   Στήν  τεχνική!  προσφορα!  απαραι!τήτα  σε  φυ! λλο  συμμο! ρφωσής  θα  απαντω! νται  ο! λα  τα  
ζήτου! μενα των τεχνικω! ν προδιαγραφω! ν ε!να προς ε!να, με αντι!στοιχες σαφει!ς παραπομπε!ς
σε παραρτή! ματα/στοιχει!α/δικαιολογήτικα!   που κατα!  τήν κρι!σή του υποψήφι!ου αναδο! χου
τεκμήριω! νουν τα απαιτου! μενα των προδιαγραφω! ν.

Β.1.2 Απαιτήσεις Έργου  

Για  τήν  επι!τευξή  του  στο! χου  του  ε!ργου  τής  φυ! λαξής  των  Υπήρεσιω! ν  του  Οργανισμου!
απαιτου! νται τα κατωτε!ρω : 

1.  Το απασχολου! μενο προσωπικο!  στο ε!ργο τής φυ! λαξής θα ει!ναι ειδικα!  εκπαιδευμε!νο, θα
ει!ναι αποκλειστικα!  προσωπικο!  του Αναδο! χου και θα διαθε!τει αποκλειστικα!  και επί ποινή
αποκλεισμού τήν  απαιτου! μενή  ειδική!  α! δεια  εργασι!ας  που  προβλε!πεται  απο!  το   Ν.
2518/97.
2. Το προσωπικο!  αυτο!  θα απασχολει!ται αποκλειστικα!  και μο! νο για τή φυ! λαξή των εσωτερι-
κω! ν και εξωτερικω! ν χω! ρων των υπο!  φυ! λαξή κτιρι!ων για τήν εξασφα! λισή τής ομαλή! ς λει-
τουργι!ας τής κα! θε Υπήρεσι!ας.
3. Οι διαδικασι!ες φυ! λαξής θα καθορι!ζονται αποκλειστικα!  απο!  τήν Αναθε!τουσα Αρχή!  .  Ο
Ανα! δοχος υποχρεου! ται να προσαρμο! ζει τις υπήρεσι!ες του συ! μφωνα με τις υποδει!ξεις και
ανα! λογα με τις ανα! γκες που θα προκυ! ψουν απο!  τις δραστήριο! τήτες τής. 
4. Κα! λυψή αστική! ς ευθυ! νής για κα! θε ζήμια!  ή!  απω! λεια απο!  αμε!λεια του αναδο! χου.
5.  Χρή! σή οχή! ματος για περιπολι!α στους περιβα! λλοντες χω! ρους  των κτιρι!ων των οικισμω! ν
του Οργανισμου! .  

Β.1.3 Υποχρεώσεις Αναδόχου

Γενικές  

Α)  Για  τήν  φυ! λαξή  των  κτιρι!ων  ο  μειοδο! τής  θα  χρήσιμοποιει!  το  μο! νιμο  ή!  ε!κτακτο
προσωπικο!  που  διαθε!τει  σε  αριθμο!  και  σε  συχνο! τήτα  που  θα  εξασφαλι!ζουν  α! ψογα
αποτελε!σματα.

Β) Το προσωπικο!  τής εταιρει!ας θα φε!ρει ενδεικτική!  ενδυμασι!α με τή φι!ρμα τής εταιρει!ας
τυπωμε!νή επι! τής ενδυμασι!ας, συ! μφωνα με τις διατα! ξεις του Ν.2518/97.
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 Γ) Ο ανα! δοχος αναλαμβα! νει τήν υποχρε!ωσή να ασφαλι!σει σε ασφαλιστική!  εταιρει!α τής
επιλογή! ς του τον κίνδυνο της Γενικής Ασφαλιστικής Ευθύνης για ζήμιε!ς ή!  βλα! βες που τυχο! ν
θα προκλήθου! ν στα κτι!ρια ή!  τις εγκαταστα! σεις τής αναθε!τουσας αρχή! ς, στο εργαζο! μενο σε
αυτου! ς προσωπικο! ,  ή!  σε οποιονδή! ποτε τρι!το απο!  αποκλειστική!  αμε!λεια του αναδο! χου ή!
των υπαλλή! λων τής, σε περι!πτωσή συμβα! ντος ή!  συμβα! ντων καλυπτομε!νων απο!  το σχετικο!
ασφαλιστή! ριο συμβο! λαιο, συ! μφωνα με τους γενικου! ς και ειδικου! ς ο! ρους αυτου! , ανεξα! ρτήτα
απο!  τον αριθμο!  των παρο! ντων, οι ο! ποιοι εγει!ρουν αξι!ωσή αποζήμι!ωσής τή δια! ρκεια τής
ασφαλιστική! ς περιο! δου

Ειδικές 

1)  Ο  Ανα! δοχος   υποχρεου! ται  να  προσκομι!σει  κατα! στασή  του  προσωπικου!  που  θα
απασχολει!ται στήν κα! θε Υπήρεσι!α με πλή! ρή στοιχει!α, καθω! ς επι!σής και να προσκομι!ζει τα
ανωτε!ρω στοιχει!α σε κα! θε περι!πτωσή μεταβολή! ς του προσωπικου! .

2)  Ο ανα! δοχος υποχρεου! ται  να ακολουθει!  τις  οδήγι!ες τής Υπήρεσι!ας του ΟΑΕΔ ή οποι!α
πιστοποιει! το ε!ργο που εκτελει!ται κα! θε φορα! . 

Η υ! παρξή ή!  ο! χι τε!τοιων οδήγιω! ν σε καμι!α περι!πτωσή δεν απαλλα! σσει τον ανα! δοχο απο!  τις
υποχρεω! σεις  και ευθυ! νες του που προκυ! πτουν απο!  τήν συ! μβασή και  ιδιαι!τερα απο!  τήν
ευθυ! νή για τυχο! ν ζήμια!   τήν οποι!α ή! θελε υποστει! ο ΟΑΕΔ ή!  τρι!τος απο!  πλήμμελή!   εκτε!λεσή
του ε!ργου που ανατι!θεται δυνα! μει τής παρου! σας σ’ αυτο! ν. 

3) Ο ανα! δοχος απαλλα! σσεται απο!  τήν ευθυ! νή για τυχο! ν ζήμια!  που θα προξενήθει!  σ’ αυτο! ν
κατα!  τήν εκτε!λεσή τής εργασι!ας  βα! σει των οδήγιω! ν που δι!νονται απο!  τήν Υπήρεσι!α του
ΟΑΕΔ μο! νο σε περι!πτωσή κατα!  τήν οποι!α ο ανα! δοχος εγγρα! φως και πριν τήν εκτε!λεσή τής
εργασι!ας ή! θελε  διατυπω! σει τις σχετικε!ς αντιρρή! σεις του. 

4)  Ο  ανα! δοχος  υποχρεου! ται  σε  αποκατα! στασή  οποιαδή! ποτε  φθορα! ς  ή!  ζήμια! ς  που  θα
προξενήθει!  απο!  υπαιτιο! τήτα!  του ή!  απο!  το προσωπικο!  του στα εφο! δια και στα κτι!ρια του
ΟΑΕΔ ή!  σε τρι!τους κατα!  τήν εκτε!λεσή των εργασιω! ν. 

Για οποιοδή! ποτε ατυ! χήμα σε προ! σωπο του ΟΑΕΔ ή!  σε οποιονδή! ποτε τρι!το, καθω! ς και για
τον ανα! δοχο ή!  για το κα! θε φυ! σής προσωπικο!  που θα χρήσιμοποιει!ται απ’ αυτο! ν, που θα
συμβει! κατα!  τήν εκτε!λεσή των εργασιω! ν απο!  υπαιτιο! τήτα του αναδο! χου ή!  του προσωπικου!
του, αποκλειστικα!  υπευ! θυνος ει!ναι ο ανα! δοχος και αστικα!  και ποινικα! . Διευκρινι!ζεται ο! τι το
προσωπικο!  που θα χρήσιμοποιει!  ο ανα! δοχος θα επιλε!γεται, προσλαμβα! νεται και αμει!βεται
αποκλειστικα!  απο!  τον ανα! δοχο που θα ει!ναι και εργοδο! τής του, ενω!  ο ΟΑΕΔ δεν ε!χει και δεν
ει!ναι δυνατο!  να ε!χει κα! ποια σχε!σή με αυτο! .

Κατ΄  εξαι!ρεσή  ο  Οργανισμο! ς  ε!χει  το  δικαι!ωμα  να  απαιτει!  απο!  τον  ανα! δοχο  τήν
αντικατα! στασή  οποιουδή! ποτε  προσω! που  θεωρει!,  κατα!  τήν  ελευ! θερή  κρι!σή  του,
ακατα! λλήλο, κατο! πιν προσκο! μισής στοιχει!ων τα οποι!α θα ζήτήθου! ν. 

5)  Ο  ανα! δοχος  υποχρεου! ται  να  τήρει!  με  σχολαστικο! τήτα  τήν  ισχυ! ουσα  εργατική!  &
ασφαλιστική!  νομοθεσι!α,  σε  ο! τι  αφορα!  τις  αμοιβε!ς,  τακτικε!ς  και  ε!κτακτες,  του  εν  λο! γω
προσωπικου! ,  τήν  κοινωνική!  του  ασφα! λισή  και  τις  α! λλες  ανα! λογής  φυ! σής  παροχε!ς  και
ουδε!ποτε δυ! ναται να αρνήθει!  τήν καταβολή!  των εν λο! γω παροχω! ν στο απασχολου! μενο,
στήν  φυ! λαξή   των  Υπήρεσιω! ν  του  Οργανισμου!  προσωπικο! ,  με  τήν  προ! φασή  ο! τι  ο
Οργανισμο! ς δεν του κατε!βαλε τήν κανονισμε!νή αποζήμι!ωσή.
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Όλες  οι  υποχρεω! σεις  και  οικονομικε!ς  επιβαρυ! νσεις  που  προκυ! πτουν  απο!  αυτή!  τήν
ασφα! λισή καθω! ς και κα! θε εισφορα!  υπε!ρ του Οργανισμου!  και ταμει!ων κυ! ριας ή!  επικουρική! ς
ασφα! λισής και για κρατή! σεις υπε!ρ τρι!του και λοιπε!ς  εν γε!νει επιβαρυ! νσεις φο! ρους τε!λή
χαρτοσή! μου  κλπ,  βαρυ! νουν  αποκλειστικα!  τον  ανα! δοχο  ως  εργοδο! τή  του  κα! θε  φυ! σής
προσωπικου!  που χρήσιμοποιει!ται απο!  αυτο! ν.

6) Κατα!  τή δια! ρκεια εκτε!λεσής του ε!ργου τής παρου! σας ο ανα! δοχος υποχρεου! ται να τήρει!
τους  κει!μενους  νο! μους,  διατα! ξεις  κλπ  και  γενικα!  αυτου! ς  που  αφορου! ν  τήν  υγει!α  και
ασφα! λεια  του  προσωπικου!  που  χρήσιμοποιει!ται  απο!  αυτο! ν  ευθυνο! μενος  για  κα! θε
παρα! βασή!  του. 

7)  Οι  τυχο! ν  εργασι!ες  που  πραγματοποιου! νται  απο!  τρι!το  υ! στερα  απο!  εντολή!  αναδο! χου
ουδο! λως απαλλα! σσουν τον ανα! δοχο απο!  τις ευθυ! νες και υποχρεω! σεις του που απορρε!ουν
απο!  τήν  παρου! σα   συ! μβασή,  ο  οποι!ος  τυγχα! νει  και  στήν  περι!πτωσή  αυτή!  μοναδικο! ς
υπο! χρεος και υπευ! θυνος απε!ναντι στον ΟΑΕΔ και στους τρι!τους. 

8)  Επιπλε!ον  ο ανα! δοχος αναγνωρι!ζει  ο! τι  επισκε!φθήκε  τους χω! ρους των Υπήρεσιω! ν  και
μελε!τήσε  τα  σχε!δια  κατο! ψεων,  ε!λεγξε  τις  εγκαταστα! σεις,  οι  οποι!ες  πλήρου! ν  ο! λες  τις
προυQ ποθε!σεις για τήν απρο! σκοπτή και ασφαλή!  εργασι!α του προσωπικου!  του, ω! στε να μήν
υπα! ρχει κι!νδυνος ατυχή! ματος. Σε περι!πτωσή μετεστε!γασής κα! ποιας υπήρεσι!ας ο ανα! δοχος
συνεχι!ζει τή φυ! λαξή του νε!ου κτιρι!ου ο! που μεταστεγα! σθήκε ή υπήρεσι!α.

9)    Σε περι!πτωσή ατυχή! ματος ο ανα! δοχος θα ει!ναι ο μο! νος υπευ! θυνος.

10)  Ο  ανα! δοχος  αναλαμβα! νει  επι!σής  τήν  υποχρε!ωσή  να  μεριμνή! σει  ω! στε  να  αποφυ! γει
περι!πτωσή κενω! ν στο προσωπικο!  του, τα οποι!α θα πρε!πει να φροντι!ζουν τήν φυ! λαξή των
κτιρι!ων  του  ΟΑΕΔ  με  οποιοδή! ποτε  τρο! πο,  σε  περι!πτωσή  απεργι!ας  του  ανωτε!ρω
προσωπικου! .

τρο! πο, σε περι!πτωσή απεργι!ας του ανωτε!ρω προσωπικου! .

Β.1.4 Υποχρεώσεις –Καθήκοντα προσωπικού Ασφαλείας  

   Το προσωπικο!  ασφα! λειας του Αναδο! χου οφει!λει να :   

1. Να ελε!γχει οπτικα!  ολο! κλήρή το χω! ρο εισο! δου του υπο!  φυ! λαξή κτιρι!ου και να εντοπι!-
ζει μή συ! νήθες καταστα! σεις και να  τις αντιμετωπι!ζει ε!γκαιρα.

2. Να επιβλε!πει τήν κι!νήσή και παρουσι!α των επισκεπτω! ν σε ο! λους τους χω! ρους του
Οργανισμου! , με φυσική!  παρουσι!α ή!  με τή χρή! σή καμερω! ν. 

3. Να ζήτα!  κατα!  τήν ει!σοδο του επισκε!πτή τήν προσκο! μισή ενο! ς προσωπικου!  δήμοσι!ου
εγγρα! φου (αστυνομική!  ταυτο! τήτα , διαβατή! ριο κτλ), το οποι!ο θα επιστε!φεται με τήν
αποχω! ρήσή του,  με βα! σή το οποι!ο θα καταγρα! φονται τα στοιχει!α στο «Βιβλι!ο Επι-
σκεπτω! ν» ήμερομήνι!α, ω! ρα επι!σκεψής και Υπήρεσι!α προορισμου!   και θα χορήγει!ται
ή σχετική!  καρτε!λα «Επισκε!πτής».

4. Το  προσωπικο!  του  αναδο! χου  πρε!πει  να  συμπεριφε!ρεται  με  τήν  προσή! κουσα ευ-
γε!νεια στους υπαλλή! λους τής υπήρεσι!ας και στους συναλλασσο! μενους με αυτή! ν πο-
λι!τες.

5. Να διενεργει!  περιοδικου! ς ελε!γχους στους εσωτερικου! ς και εξωτερικου! ς χω! ρους του
κτιρι!ου σε τακτα!  χρονικα!  διαστή! ματα. 
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6. Μετα!  τή λή! ξή του ωραρι!ου εργασι!ας των υπαλλή! λων , οι φυ! λακες υποχρεου! ται να
επιθεωρου! ν τους χω! ρους και τις εγκαταστα! σεις του κτιρι!ου που φυλα! σσουν, ενερ-
γω! ντας προλήπτικα!  και κατασταλτικα!  προς αποφυγή!  κα! θε ει!δους ζήμια! ς απο!  πιθανή!
βλα! βή (πυρκαγια! , διαρροε!ς νερου! ) .

7. Να εκτελει!  τις απαραι!τήτες ενε!ργειες στις περιπτω! σεις ε!κτακτής ανα! γκής (πυρκα-
για! , σεισμο! ς, τρομοκρατική!  ενε!ργεια ) και να χειρι!ζεται τα διαθε!σιμα τεχνικα!  με!σα
τής Υπήρεσι!ας . 

8. Να τήρει!  το βιβλι!ο συμβα! ντων το οποι!ο θα ενήμερω! νεται καθήμερινα!  και  θα υπο-
γρα! φει κατα!  τήν αλλαγή!  βα! ρδιας (ω! ρα ανα! λήψής καθήκο! ντων και αποχω! ρήσής) . 

9. Να μήν αποχωρει! αν δεν ε!χει προσε!λθει ο αντικαταστα! τής του.
10. Να ελε!γχει το περιεχο! μενο των δεμα! των και χειραποσκευω! ν με το μήχα! νήμα  x-ray

που διαθε!τει ή Υπήρεσι!α και να εξακριβω! νει τήν επικινδυνο! τήτα ή!  μή αυτω! ν . 
11. Να μή φε!ρει πυροβο! λα ο! πλα.  
12. Όπου απο!  τήν παρου! σα προκή! ρυξή προβλε!πεται ή φυ! λαξή με περιπολι!α, αυτή!  θα

πρε!πει να διενεργει!ται με τε!τοιο τρο! πο ω! στε να διασφαλι!ζεται ή ασφαλή! ς και συνε-
χή! ς φυ! λαξή ο! λου του χω! ρου.

Β.1.5  Τεχνικός  Εξοπλισμός  

Η  ανα! δοχος  θα  διαθε!τει  ο! λο  τον  απαραι!τήτο  εξοπλισμο!   που  απαιτου! ν  οι  υπήρεσι!ες
φυ! λαξής , ή! τοι :  

1. Να διατι!θεται Κε!ντρο επιχειρή! σεων.

2.  Ασυ! ρματος  πομποδε!κτής  για  ενδοεπικοινωνι!α  των  φυλα! κων  καθω! ς  και  για  τήν
επικοινωνι!α με το Κε!ντρο επιχειρή! σεων τής εταιρει!ας.

3. Κινήτα!  τήλε!φωνα για επικοινωνι!α σε περιπτω! σεις ανα! γκής και ήλεκτρικοι! φανοι!, καθω! ς
και σφυρι!χτρα.

4. Πινακι!δες σή! μανσής φυλασσο! μενου χω! ρου.

5. Δυνατο! τήτα χρή! σής φορήτου!  ανιχνευτή!  μετα! λλων.

6.  Ασυ! ρματο  μπουτο! ν  κλή! σής  για  εκπομπε!ς  κωδικοποιήμε!νου  σή! ματος  στο  κε!ντρο
επιχειρή! σεων.

7. Οχή! ματα περιπολι!ας για ο! σες περιπτω! σεις απαιτει!ται απο!  τήν παρου! σα προκή! ρυξή.

Β.1.6. Πίνακας  Υπηρεσιών του Οργανισμού

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
1 Κτι!ριο Διοι!κήσής  Εθν. Αντιστα! σεως 8- Τ.Κ. 17456 Άλιμος 
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2 
Κτι!ριο  Περιφερειακή! ς  Δ/νσής
Αττική! ς & Νή! σων 

Γου! ναρή 2 & Βουλιαγμε!νής,
Τ.Κ. 17456 Αλιμος 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ &
ΝΗΣΩΝ 

1 ΚΠΑ2 Αγι!ας Παρασκευή! ς
Μεσογει!ων 470 , Τ.Κ. 153 42  
Αγι!α  Παρασκευή!

2 ΚΠΑ2 Δα! φνής Δωδεκανή! σου  6, Τ.Κ.  174 56  Άλιμος

3 ΚΠΑ2 Αθή! νας
Σταδι!ου  54 & Εμμ. Μπενα! κή 1, 
Τ.Κ.  105 64  Αθή! να

4 ΚΠΑ2 Αμπελοκή! πων ΛουιQζής Ρι!ανκουρ 80  , Τ.Κ. 115 24  Αθή! να
5 ΚΠΑ2 Αχαρνω! ν Β. Παγωνα 22 , Τ.Κ. 136 71  Αχαρνε!ς
6 ΚΠΑ2  Αγ. Αναργυ! ρων-Ιλι!ου Λεωφ. Χασια! ς 135 , Τ.Κ.  131 22  Ίλιον

7 ΚΠΑ2 Καισαριανή! ς
Π. Τσαλδα! ρή 28 & Χρυσ. Σμυ! ρνής 42,
Τ.Κ. 16232, Βυ! ρωνας

8 ΚΠΑ2 Καλλιθε!ας
Μαντζαγριωτα! κή 57 & Δήμοσθε!νους
 Τ.Κ. 176 72  Καλλιθε!α

9 ΚΠΑ2 Κερατσινι!ου Ήρας 2 Κερατσι!νι

10 ΚΠΑ2 Νι!καιας
Καισαρει!ας 136 & Κιλικι!ας,
Τ.Κ. 184 50  Νι!καια

11 ΚΠΑ2 Πατήσι!ων
Λεωφ.  Γαλατσι!ου  13-15,  Τ.Κ.  111  41
Αθή! να

12 ΚΠΑ2 Πειραια!

Μαυρομιχα! λή 21 & Μεσολογγι!ου 4 &
Μαυρομιχα! λή  21  &  Μεθω! νής  19  (2
εισο! δους)
Τ.Κ.  185 45  Πειραια! ς 

13 ΚΠΑ2 Περιστερι!ου Κρυστα! λλή 6 , Τ.Κ.  121 31  Περιστε!ρι

14 ΚΠΑ2 Κήφισια! ς
Τατοι!ου 125 & Γ. Λυ! ρα 140, 
Τ.Κ. 145 64  Ν. Κήφισια!

15 ΚΠΑ2 Αμαρουσι!ου Παλαιολο! γου 9 , Τ.Κ. 151 24  Μαρου! σι 

16 ΚΠΑ2 Μαρκοπου! λου
Παπαδήμήτρι!ου  26Α,  Τ.Κ.   190  03
Μαρκο! πουλο Αττική! ς

17 ΚΠΑ2 Νε!ας  Ιωνι!ας
Λεωφ.Ηρακλει!ου   133,  Τ.Κ.   142  31   Ν.
Ιωνι!α

18 ΚΠΑ2 Πλ. Αττική! ς Ζαχι!ας 6 Πλ. Αττική! ς, Τ.Κ.  104 45  Αθή! να

19 ΚΠΑ2 Παλλή! νής 
Λεωφ.  Μαραθω! νος  115,  Τ.Κ.  153  51
Παλλή! νή

20 Κτι!ριο τ. ΟΕΚ (Σολωμου!  60) Σολωμου!  60, Τ.Κ. 104 32  Αθή! να
21 ΕΠΑΣ Μαθήτει!ας Ν. Ηρακλει!ου Πευκω! ν 112, Τ.Κ.  141 22  Ηρα! κλειο

22 ΕΠΑΣ Μαθήτει!ας Αιγα! λεω 
Πλαπου! τα 11 & Δαρδανελι!ων,
Τ.Κ.  122 43  Αιγα! λεω

23 ΕΠΑΣ Μαθήτει!ας Ρε!ντή Π. Ρα! λλή 83, Τ.Κ.  182 33  Αγ. Ι. Ρε!ντής

24 ΕΠΑΣ Μαθήτει!ας Χαλκι!δας 
Εθνική!  Οδο! ς  Χαλκι!δας Λεπου! ρων, 
Τ.Κ. 340 02 Βασιλικο!  Χαλκι!δας

25
Βρεφονήπιακο! ς  Σταθμο! ς
Μενιδι!ου 

Μεγ.Βασιλει!ου 1 & Αθήνα! ς  Υγει!ας,  Λο! φος
Προφή! τή Ηλι!α, Τ.Κ.  13672 Αχαρναι!

26 Βρεφονήπιακο! ς  Σταθμο! ς Νικ. Κακλαμανα! κή 22 & Καλιπα! τειρας, 
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Ολυμπιακου!  Χωριου!   Τ.Κ.  13677  Θρακομακεδο! νες
27 ΒΝΣ ΧαιQδαρι!ου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡ/ΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

1 ΚΠΑ2 Ζακυ! νθου
Φω! σκολου 91, Άγιοι Σαρα! ντα,
Τ.Κ. 29100 Ζα! κυνθος

2 ΚΠΑ2 Αργοστολι!ου
Μπ. Άννινου & Λασσής 3, 
Τ.Κ. 28100  Αργοστο! λι

3 ΕΠΑΣ Μαθήτει!ας Αγρινι!ου 
1 Χλμ.Ε.Ο. Αγρινι!ου  Αμφιλοχι!ας, 
Τ.Κ. 30100  Αγρι!νιο

4 ΚΠΑ2 Ναυπλι!ου
3  χλμ.  Λεωφ.  Ναυπλι!ου  –  Άργους,  Νε!α
Τι!ρυνθα, Τ.Κ. 21100 Ναυ! πλιο

5
ΕΠΑΣ – ΙΕΚ – ΚΕΤΕΚ 
Καλαμα! τας

Εθνική!  Οδο! ς Καλαμα! τας – Αθή! νας
Ασπρο! χωμα Τ.Κ. 24100 - Καλαμα! τα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

1 ΚΠΑ2 Κε!ρκυρας
Κων/νου Ζαβιτσα! νου 17, 
Τ.Κ.  49100  Κε!ρκυρα

2 ΚΠΑ2 Ιωαννι!νων Ν. Δοσιου 6, Τ.Κ.  45333  Ιωα! ννινα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡ/ΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1 ΚΠΑ2 Θεσσαλονι!κής
Δωδεκανή! σου  10Α,
Τ.Κ.  54626  Θεσσαλονι!κή 

2 ΚΠΑ2 Πυ! λής Αξιου!
Ταντα! λου 32 & Αφροδι!τής 21,
Τ.Κ.  54629  Θεσσαλονι!κή

3 ΕΠΑΣ Μαθήτει!ας Λακκια! ς Λακκια! , Τ.Κ.  57006  Βασιλικα!  Θεσσαλονι!κή

4
Οικισμο! ς τ. ΟΕΚ Γιαννιτσα!
(Αρχοντικο!  Πε!λλας)

5 Περ/κή!  Δ/νσή Μακεδονι!ας
Δωδεκανή! σου  10Α,
Τ.Κ.  54626  Θεσσαλονι!κή 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡ/ΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ 

1 ΚΠΑ2 Ξα! νθής & Λαχανοκή! πων 2,  Τ.Κ.  67100  Ξα! νθή
 

ΕΠΑΣ Μαθήτει!ας Ξα! νθής  Λαχανοκή! πων 2 , Τ.Κ.  67100  Ξα! νθή

2 ΚΠΑ2 Καβα! λας Περιγια! λι 2, Τ.Κ.  65201  ΚΑΒΑΛΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡ/ΚΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

1 ΚΠΑ2 Λα! ρισας Ερμογε!νους 10  Τ.Κ.  41447  Αλκαζα! ρ

2 ΚΠΑ2 Βο! λου 
Ύδρας 2 & Τομπα! ζή,
Τ.Κ.  38334  Πεδι!ον Άρεως

3 ΚΠΑ2 Λαμι!ας Στυλι!δος 93, Τ.Κ.  35100  Μεγα! λή Βρυ! σή
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4
Οικισμο! ς τ. Ο.Ε.Κ "ΚΥΡΑ ΚΑΛΗ"
(Γρεβενω! ν ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

1 ΚΠΑ2 Ηρακλει!ου Κρή! τής
Λ. Κνωσου!  255 & Ναθενα! ,
Τ.Κ.  71409 - Ηρα! κλειο

2 ΚΠΑ2 Αλικαρνασσου!
Ηροδο! του 150, 
Τ.Κ.  71601  Νε!α Αλικαρνασσο! ς 

3 ΚΠΑ2 Χανι!ων
Τζανακα! κή 80 & Κορνα! ρου,
Τ.Κ.  73135  Χανια!

4 ΚΠΑ2 Ρεθυ! μνής Κρια! ρή 7-9, Τ.Κ.  74100  Ρε!θυμνο

5 ΚΠΑ2 Αγ. Νικολα! ου
Α.  Παπανδρε!ου  53,  Τ.Κ.   72100   Αγ.
Νικο! λαος

6
ΕΠΑΣ  Μαθήτει!ας  Ηρακλει!ου
 Κρή! τής 

Χριστομιχα! λή Ξυλου! ρή 64,
Τ.Κ.  71304   Ηρα! κλειο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Συμπληρώνεται στην ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος)  

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
(Ναι ή Όχι ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ο  Ανα! δοχος  λαμβα! νει  γνω! σή  των  ποσοτικω! ν  και
ποιοτικω! ν Τεχνικω! ν Προδιαγραφω! ν και δεσμευ! εται ο! τι
θα συμμορφω! νεται με ο! λους τους ο! ρους τής Τεχνική! ς
Προδιαγραφή! ς τής εν λο! γω παροχή! ς υπήρεσι!ας, ο! πως
αυτοι! περιγρα! φονται κατωτε!ρω. 

ΝΑΙ 
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1.Απαιτήσεις Έργου
1.1.Το απασχολου! μενο προσωπικο!  στο ε!ργο τής φυ! λα-
ξής θα ει!ναι ειδικα!  εκπαιδευμε!νο, θα ει!ναι αποκλειστι-
κα!  προσωπικο!  του Αναδο! χου και θα διαθε!τει αποκλει-
στικα!  και επί ποινή αποκλεισμού τήν απαιτου! μενή ει-
δική!  α! δεια  εργασι!ας  που  προβλε!πεται  απο!  το   Ν.
2518/97.

ΝΑΙ 

1.2. Το προσωπικο!  αυτο!  θα απασχολει!ται αποκλειστι-
κα!  και μο! νο για τή φυ! λαξή των εσωτερικω! ν και εξωτε-
ρικω! ν  χω! ρων  των  υπο!  φυ! λαξή  κτιρι!ων  για  τήν  εξα-
σφα! λισή τής ομαλή! ς λειτουργι!ας τής κα! θε Υπήρεσι!ας.

ΝΑΙ 

1.3.Οι διαδικασι!ες φυ! λαξής θα καθορι!ζονται αποκλει-
στικα!  απο!  τήν Αναθε!τουσα Αρχή!  . Ο Ανα! δοχος υποχρε-
ου! ται να προσαρμο! ζει τις υπήρεσι!ες του συ! μφωνα με
τις υποδει!ξεις και ανα! λογα με τις ανα! γκες που θα προ-
κυ! ψουν απο!  τις δραστήριο! τήτες τής. 

ΝΑΙ 

1.4. Κα! λυψή αστική! ς ευθυ! νής για κα! θε ζήμια!  ή!  απω! λεια
απο!  αμε!λεια του αναδο! χου.

ΝΑΙ 

1.5.Χρή! σή  οχή! ματος  για  περιπολι!α  στους  περιβα! λλο-
ντες χω! ρους  των κτιρι!ων των οικισμω! ν  του Οργανι-
σμου! .  

ΝΑΙ 

2. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Γενικές
2.1. Για  τήν  φυ! λαξή  των  κτιρι!ων  ο  μειοδο! τής  θα
χρήσιμοποιει!  το  μο! νιμο  ή!  ε!κτακτο  προσωπικο!  που
διαθε!τει  σε  αριθμο!  και  σε  συχνο! τήτα  που  θα
εξασφαλι!ζουν α! ψογα αποτελε!σματα.

Ναι 

2.2.  Το προσωπικο!  τής εταιρει!ας θα φε!ρει ενδεικτική!
ενδυμασι!α με τή φι!ρμα τής εταιρει!ας τυπωμε!νή επι! τής
ενδυμασι!ας, συ! μφωνα με τις διατα! ξεις του Ν.2518/97

Ναι 

2.3. Ο  ανα! δοχος  αναλαμβα! νει  τήν  υποχρε!ωσή  να
ασφαλι!σει σε ασφαλιστική!  εταιρει!α τής επιλογή! ς  του
τον  κίνδυνο  της  Γενικής  Ασφαλιστικής  Ευθύνης για
ζήμιε!ς ή!  βλα! βες που τυχο! ν θα προκλήθου! ν στα κτι!ρια ή!
τις  εγκαταστα! σεις  τής  αναθε!τουσας  αρχή! ς,  στο
εργαζο! μενο σε αυτου! ς προσωπικο! , ή!  σε οποιονδή! ποτε
τρι!το απο!  αποκλειστική!  αμε!λεια του αναδο! χου ή!  των
υπαλλή! λων  τής,  σε  περι!πτωσή  συμβα! ντος  ή!
συμβα! ντων  καλυπτομε!νων  απο!  το  σχετικο!
ασφαλιστή! ριο συμβο! λαιο,  συ! μφωνα με τους γενικου! ς
και ειδικου! ς ο! ρους αυτου! , ανεξα! ρτήτα απο!  τον αριθμο!
των παρο! ντων, οι ο! ποιοι εγει!ρουν αξι!ωσή αποζήμι!ωσής
τή δια! ρκεια τής ασφαλιστική! ς περιο! δου.

Ναι 

Ειδικές 
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2.4 Ο Ανα! δοχος  υποχρεου! ται να προσκομι!σει κατα! στα-
σή του προσωπικου!  που θα απασχολει!ται  στήν κα! θε
Υπήρεσι!α με πλή! ρή στοιχει!α, καθω! ς επι!σής και να προ-
σκομι!ζει τα ανωτε!ρω στοιχει!α σε κα! θε περι!πτωσή με-
ταβολή! ς του προσωπικου!

Ναι 

2.5 Ο ανα! δοχος υποχρεου! ται να ακολουθει!  τις οδήγι!ες
τής Υπήρεσι!ας του ΟΑΕΔ ή οποι!α  πιστοποιει!  το ε!ργο
που εκτελει!ται κα! θε φορα! . 

Η υ! παρξή ή!  ο! χι τε!τοιων οδήγιω! ν σε καμι!α περι!πτωσή
δεν απαλλα! σσει τον ανα! δοχο απο!  τις υποχρεω! σεις και
ευθυ! νες  του  που  προκυ! πτουν  απο!  τήν  συ! μβασή  και
ιδιαι!τερα απο!  τήν ευθυ! νή για τυχο! ν ζήμια!   τήν οποι!α
ή! θελε  υποστει!  ο  ΟΑΕΔ  ή!  τρι!τος  απο!  πλήμμελή!
εκτε!λεσή  του  ε!ργου  που  ανατι!θεται  δυνα! μει  τής
παρου! σας σ’ αυτο! ν.  

Ναι 

2.6 Ο  ανα! δοχος  απαλλα! σσεται  απο!  τήν  ευθυ! νή  για
τυχο! ν  ζήμια!  που  θα  προξενήθει!   σ’  αυτο! ν  κατα!  τήν
εκτε!λεσή  τής  εργασι!ας   βα! σει  των  οδήγιω! ν  που
δι!νονται  απο!  τήν  Υπήρεσι!α  του  ΟΑΕΔ  μο! νο  σε
περι!πτωσή κατα!  τήν οποι!α ο ανα! δοχος εγγρα! φως και
πριν τήν εκτε!λεσή τής εργασι!ας ή! θελε  διατυπω! σει τις
σχετικε!ς αντιρρή! σεις του. 

Ναι 

2.7 Ο  ανα! δοχος  υποχρεου! ται  σε  αποκατα! στασή
οποιαδή! ποτε φθορα! ς ή!  ζήμια! ς που θα προξενήθει!  απο!
υπαιτιο! τήτα!  του ή!  απο!  το προσωπικο!  του στα εφο! δια
και  στα  κτι!ρια  του  ΟΑΕΔ  ή!  σε  τρι!τους  κατα!  τήν
εκτε!λεσή των εργασιω! ν. 

Για οποιοδή! ποτε ατυ! χήμα σε προ! σωπο του ΟΑΕΔ ή!  σε
οποιονδή! ποτε τρι!το, καθω! ς και για τον ανα! δοχο ή!  για
το κα! θε φυ! σής προσωπικο!  που θα χρήσιμοποιει!ται απ’
αυτο! ν, που θα συμβει! κατα!  τήν εκτε!λεσή των εργασιω! ν
απο!  υπαιτιο! τήτα του αναδο! χου ή!  του προσωπικου!  του,
αποκλειστικα!  υπευ! θυνος ει!ναι ο ανα! δοχος και αστικα!
και  ποινικα! .  Διευκρινι!ζεται  ο! τι  το προσωπικο!  που θα
χρήσιμοποιει!  ο  ανα! δοχος  θα  επιλε!γεται,
προσλαμβα! νεται  και αμει!βεται  αποκλειστικα!  απο!  τον
ανα! δοχο που θα ει!ναι και εργοδο! τής του, ενω!  ο ΟΑΕΔ
δεν ε!χει και δεν ει!ναι δυνατο!  να ε!χει κα! ποια σχε!σή με
αυτο! .

Κατ΄  εξαι!ρεσή  ο  Οργανισμο! ς  ε!χει  το  δικαι!ωμα  να
απαιτει!  απο!  τον  ανα! δοχο  τήν  αντικατα! στασή
οποιουδή! ποτε  προσω! που  θεωρει!,  κατα!  τήν  ελευ! θερή
κρι!σή  του,  ακατα! λλήλο,  κατο! πιν  προσκο! μισής

Ναι 
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στοιχει!ων τα οποι!α θα ζήτήθου! ν. 

2.8 Ο  ανα! δοχος  υποχρεου! ται  να  τήρει!  με
σχολαστικο! τήτα  τήν  ισχυ! ουσα  εργατική!  &
ασφαλιστική!  νομοθεσι!α,  σε  ο! τι  αφορα!  τις  αμοιβε!ς,
τακτικε!ς  και ε!κτακτες,  του εν λο! γω προσωπικου! ,  τήν
κοινωνική!  του ασφα! λισή και τις α! λλες ανα! λογής φυ! σής
παροχε!ς  και  ουδε!ποτε  δυ! ναται  να  αρνήθει!  τήν
καταβολή!  των εν λο! γω παροχω! ν στο απασχολου! μενο,
στήν  φυ! λαξή   των  Υπήρεσιω! ν  του  Οργανισμου!
προσωπικο! , με τήν προ! φασή ο! τι ο Οργανισμο! ς δεν του
κατε!βαλε τήν κανονισμε!νή αποζήμι!ωσή.

Όλες οι υποχρεω! σεις και οικονομικε!ς επιβαρυ! νσεις που
προκυ! πτουν απο!  αυτή!  τήν ασφα! λισή καθω! ς και κα! θε
εισφορα!  υπε!ρ  του Οργανισμου!  και  ταμει!ων  κυ! ριας  ή!
επικουρική! ς ασφα! λισής και για κρατή! σεις υπε!ρ τρι!του
και  λοιπε!ς  εν  γε!νει  επιβαρυ! νσεις  φο! ρους  τε!λή
χαρτοσή! μου κλπ, βαρυ! νουν αποκλειστικα!  τον ανα! δοχο
ως  εργοδο! τή  του  κα! θε  φυ! σής  προσωπικου!  που
χρήσιμοποιει!ται απο!  αυτο! ν.

Ναι 

2.9 Κατα!  τή  δια! ρκεια  εκτε!λεσής  του  ε!ργου  τής
παρου! σας  ο  ανα! δοχος  υποχρεου! ται  να  τήρει!  τους
κει!μενους νο! μους, διατα! ξεις κλπ και γενικα!  αυτου! ς που
αφορου! ν τήν υγει!α και ασφα! λεια του προσωπικου!  που
χρήσιμοποιει!ται  απο!  αυτο! ν  ευθυνο! μενος  για  κα! θε
παρα! βασή!  του. 

Ναι 

2.10  Οι τυχο! ν εργασι!ες που πραγματοποιου! νται απο!
τρι!το  υ! στερα  απο!  εντολή!  αναδο! χου  ουδο! λως
απαλλα! σσουν  τον  ανα! δοχο  απο!  τις  ευθυ! νες  και
υποχρεω! σεις  του  που  απορρε!ουν  απο!  τήν  παρου! σα
συ! μβασή, ο οποι!ος τυγχα! νει και στήν περι!πτωσή αυτή!
μοναδικο! ς  υπο! χρεος  και  υπευ! θυνος  απε!ναντι  στον
ΟΑΕΔ και στους τρι!τους.

Ναι 

2.11 Επιπλε!ον  ο  ανα! δοχος  αναγνωρι!ζει  ο! τι
επισκε!φθήκε  τους  χω! ρους  των  Υπήρεσιω! ν  και
μελε!τήσε  τα  σχε!δια  κατο! ψεων, ε!λεγξε  τις
εγκαταστα! σεις,  οι  οποι!ες  πλήρου! ν  ο! λες  τις
προυQ ποθε!σεις  για  τήν  απρο! σκοπτή  και  ασφαλή!
εργασι!α  του  προσωπικου!  του,  ω! στε  να  μήν  υπα! ρχει
κι!νδυνος  ατυχή! ματος.  Σε  περι!πτωσή  μετεστε!γασής
κα! ποιας  υπήρεσι!ας  ο  ανα! δοχος  συνεχι!ζει  τή  φυ! λαξή
του νε!ου κτιρι!ου ο! που μεταστεγα! σθήκε ή υπήρεσι!α.

Ναι 

2.12  Σε περι!πτωσή ατυχή! ματος ο ανα! δοχος θα ει!ναι ο
μο! νος υπευ! θυνος.

Ναι 
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2.13 Ο ανα! δοχος αναλαμβα! νει επι!σής τήν υποχρε!ωσή
να μεριμνή! σει ω! στε να αποφυ! γει περι!πτωσή κενω! ν στο
προσωπικο!  του, τα οποι!α θα πρε!πει να φροντι!ζουν τήν
φυ! λαξή των κτιρι!ων του ΟΑΕΔ με οποιοδή! ποτε τρο! πο,
σε περι!πτωσή απεργι!ας του ανωτε!ρω προσωπικου! .

Ναι 

3.Υποχρεώσεις  –Καθήκοντα  προσωπικού
Ασφαλείας  
   Το προσωπικο!  ασφα! λειας του Αναδο! χου οφει!λει να :   
3.1  Να ελε!γχει οπτικα!  ολο! κλήρή το χω! ρο εισο! δου του
υπο!  φυ! λαξή  κτιρι!ου  και  να  εντοπι!ζει  μή  συ! νήθες
καταστα! σεις και να  τις αντιμετωπι!ζει ε!γκαιρα.

Ναι 

3.2 Να  επιβλε!πει  τήν  κι!νήσή  και  παρουσι!α  των
επισκεπτω! ν σε ο! λους τους χω! ρους του Οργανισμου! , με
φυσική!  παρουσι!α ή!  με τή χρή! σή καμερω! ν. 

Ναι 

3.3  Να  ζήτα!  κατα!  τήν  ει!σοδο  του  επισκε!πτή  τήν
προσκο! μισή  ενο! ς  προσωπικου!  δήμοσι!ου  εγγρα! φου
(αστυνομική!  ταυτο! τήτα , διαβατή! ριο κτλ), το οποι!ο θα
επιστρε!φεται με τήν αποχω! ρήσή του,  με βα! σή το οποι!ο
θα  καταγρα! φονται  τα  στοιχει!α  στο  «Βιβλι!ο
Επισκεπτω! ν»  ήμερομήνι!α,  ω! ρα  επι!σκεψής  και
Υπήρεσι!α  προορισμου!   και  θα  χορήγει!ται  ή  σχετική!
καρτε!λα «Επισκε!πτής».

Ναι 

3.4 Το  προσωπικο!  του  αναδο! χου  πρε!πει  να
συμπεριφε!ρεται  με  τήν  προσή! κουσα  ευγε!νεια  στους
υπαλλή! λους  τής  υπήρεσι!ας  και  στους
συναλλασσο! μενους με αυτή! ν πολι!τες.

Ναι 

3.5 Να  διενεργει!  περιοδικου! ς  ελε!γχους  στους
εσωτερικου! ς  και  εξωτερικου! ς  χω! ρους  του κτιρι!ου  σε
τακτα!  χρονικα!  διαστή! ματα. 

Ναι 

3.6  Μετα!  τή  λή! ξή  του  ωραρι!ου  εργασι!ας  των
υπαλλή! λων , οι φυ! λακες υποχρεου! νται να επιθεωρου! ν
τους  χω! ρους  και  τις  εγκαταστα! σεις  του  κτιρι!ου  που
φυλα! σσουν, ενεργω! ντας προλήπτικα!  και κατασταλτικα!
προς αποφυγή!  κα! θε ει!δους ζήμια! ς  απο!  πιθανή!  βλα! βή
(πυρκαγια! , διαρροε!ς νερου! ) .

Ναι 

3.7 Να  εκτελει!  τις  απαραι!τήτες  ενε!ργειες  στις
περιπτω! σεις  ε!κτακτής  ανα! γκής  (πυρκαγια! ,  σεισμο! ς,
τρομοκρατική!  ενε!ργεια ) και να χειρι!ζεται τα διαθε!σιμα
τεχνικα!  με!σα τής Υπήρεσι!ας . 

Ναι 

3.8 Να  τήρει!  το  βιβλι!ο  συμβα! ντων  το  οποι!ο  θα
ενήμερω! νεται καθήμερινα!  και  θα υπογρα! φει κατα!  τήν
αλλαγή!  βα! ρδιας  (ω! ρα  ανα! λήψής  καθήκο! ντων  και
αποχω! ρήσής) . 

Ναι 

3.9 Να  μήν  αποχωρει!  αν  δεν  ε!χει  προσε!λθει  ο
αντικαταστα! τής του.

Ναι 
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3.10 Να  ελε!γχει  το  περιεχο! μενο  των  δεμα! των  και
χειραποσκευω! ν  με το μήχα! νήμα  x-ray που διαθε!τει  ή
Υπήρεσι!α και να εξακριβω! νει τήν επικινδυνο! τήτα ή!  μή
αυτω! ν . 

Ναι 

3.11 Να μή φε!ρει πυροβο! λα ο! πλα. Ναι 

3.12 Όπου απο!  τήν παρου! σα προκή! ρυξή προβλε!πεται ή
φυ! λαξή με περιπολι!α, αυτή!  θα πρε!πει να διενεργει!ται
με τε!τοιο τρο! πο ω! στε να διασφαλι!ζεται ή ασφαλή! ς και
συνεχή! ς φυ! λαξή ο! λου του χω! ρου.

Ναι 

4.  Τεχνικός  Εξοπλισμός  
Η ανα! δοχος θα διαθε!τει ο! λο τον απαραι!τήτο εξοπλισμο!
που απαιτου! ν οι υπήρεσι!ες φυ! λαξής , ή! τοι :  
1. Να διατι!θεται Κε!ντρο επιχειρή! σεων.

2. Ασυ! ρματος πομποδε!κτής για ενδοεπικοινωνι!α των 
φυλα! κων καθω! ς και για τήν επικοινωνι!α με το Κε!ντρο 
επιχειρή! σεων τής εταιρει!ας.

3. Κινήτα!  τήλε!φωνα για επικοινωνι!α σε περιπτω! σεις 
ανα! γκής και ήλεκτρικοι! φανοι!, καθω! ς και σφυρι!χτρα.

4. Πινακι!δες σή! μανσής φυλασσο! μενου χω! ρου.

5. Δυνατο! τήτα χρή! σής φορήτου!  ανιχνευτή!  μετα! λλων.

6. Ασυ! ρματο μπουτο! ν κλή! σής για εκπομπε!ς 
κωδικοποιήμε!νου σή! ματος στο κε!ντρο επιχειρή! σεων.

7. Οχή! ματα περιπολι!ας για ο! σες περιπτω! σεις 
απαιτει!ται απο!  τήν παρου! σα προκή! ρυξή.

Ναι 

Οι συμμετε!χοντες  συνυποβα! λλουν υποχρεωτικα!  μαζι!  με τήν τεχνική!  τους προσφορα! ,  τα
δικαιολογήτικα!  και τα λοιπα!  στοιχει!α , που ζήτου! νται κατα!  περι!πτωσή. 

Στή  στή! λή  «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ»,  περιγρα! φονται  αναλυτικα!  οι  αντι!στοιχοι  τεχνικοι!  ο! ροι,
υποχρεω! σεις ή!  επεξήγή! σεις για τα οποι!α θα πρε!πει να δοθου! ν αντι!στοιχες απαντή! σεις.

Αν στή στή! λή «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» ε!χει συμπλήρωθει! ή λε!ξή «ΝΑΙ» το! τε ή αντι!στοιχή προδιαγραφή!
ει!ναι υποχρεωτική!  για τον υποψή! φιο Ανα! δοχο, θεωρου! μενή ως απαρα! βατος ο! ρος συ! μφωνα
με τήν παρου! σα Διακή! ρυξή. Προσφορε!ς που δεν καλυ! πτουν πλή! ρως απαρα! βατους ο! ρους
απορρι!πτονται ως απαρα! δεκτες. 

Στή στή! λή «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σήμειω! νεται ή απα! ντήσή του Αναδο! χου που ε!χει τή μορφή!  ΝΑΙ
/ΟΧΙ εα! ν ή αντι!στοιχή προδιαγραφή!  πλήρου! ται ή!  ο! χι απο!  τήν  Προσφορα! . Απλή!  κατα! φασή
ή επεξή! γήσή δεν αποτελει!  απο! δειξή πλή! ρωσής τής προδιαγραφή! ς και ή αρμο! δια Επιτροπή!
ε!χει τήν υποχρε!ωσή ελε!γχου και επιβεβαι!ωσής τής πλή! ρωσής τής απαι!τήσής . 

Στή  στή! λή  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»  θα  καταγραφει!  ή  σαφή! ς  παραπομπή!  σε  παραρτή! ματα  τής
Τεχνική! ς  Προσφορα! ς/  στοιχει!α  /δικαιολογήτικα!  ,  το οποι!ο  θα περιλαμβα! νει  αριθμήμε!να
Τεχνικα!  Φυλλα! δια ,  αναλυτικε!ς τεχνικε!ς περιγραφε!ς των υπήρεσιω! ν , του εξοπλισμου!  ή!  του
τρο! που  διασυ! νδεσής  και  λειτουργι!ας  ή!  αναφορε!ς  μεθοδολογι!ας  εγκατα! στασής  και

83





υποστή! ριξής  κλπ,   ,  που  κατα!  τήν  κρι!σή  του  υποψή! φιου  αναδο! χου  τεκμήριω! νουν  τα
απαιτου! μενα  στοιχει!α των προδιαγραφω! ν . 

Ει!ναι ιδιαι!τερα επιθυμήτή!  ή πλήρε!στερή συμπλή! ρωσή των παραπομπω! ν, οι οποι!ες πρε!πει
να ει!ναι  κατα!  το δυνατο! ν συγκεκριμε!νες (π.χ Τεχνικο!  Φυλλα! διο 3, Σελ. 4, Παρα! γραφος 4 ,
κλπ.)  

Τονι!ζεται ο! τι ει!ναι υποχρεωτική!  ή απα! ντήσή σε ο! λα τα σήμει!α  του παραπα! νω  πι!νακα και ή
παροχή!  ο! λων των πλήροφοριω! ν που ζήτου! νται . Σε περι!πτωσή που δεν ε!χει συμπλήρωθει! ή
στή! λή «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»,  για ε!στω και ε!να απο!  τους ο! ρους  πι!νακα το! τε  θεωρει!ται  ο! τι  δεν
υπα! ρχει απα! ντήσή στο σχετικο!  ο! ρο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα- Ανάλυση  Οικονομικής Προσφοράς 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (Α)   ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

 ΦΥΛΑΚΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ

& ΑΣΦ.
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ
 ΚΟΣΤΟΥΣ (€)

  ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΣΑΒ.ΚΥΡ.ΑΡΓ.    χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ

1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8- 
ΑΛΙΜΟΣ 

4

24 ω! ρες 
2 φυ! λακες 

06:00-14:00

24 ω! ρες 
1 φυ! λακας 

 06:00-14:00
121 φυ! λακας 

14:00-22:00
1 φυ! λακας

14:00-22:00
1 φυ! λακες 

22:00-06:00
1  φυ! λακες

22 00-06:00

2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΓΟΥΝΑΡΗ  2 & 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

3

24 ω! ρες 
(1 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22 00-06:00

24 ω! ρες 
(1 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22 00-06:00

12

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ (Α)  7   

ΠΙΝΑΚΑΣ (Β)  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 





Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

 ΦΥΛΑΚΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ

& ΑΣΦ.
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ
 ΚΟΣΤΟΥΣ (€)

   ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΣΑΒ.ΚΥΡ.ΑΡΓ.    χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ
1 ΚΠΑ2 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 07:00-15:00  12

2
ΚΠΑ2  ΑΘΗΝΩΝ-  ΣΧΟΛΗ  ΑΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ 1 07:00-15:00  12

3 ΚΠΑ2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1 07:00-15:00  12
4 ΚΠΑ2 ΑΧΑΡΝΩΝ 1 07:00-15:00  12
5 ΚΠΑ2 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ –ΙΛΙΟΥ 1 07:00-15:00  12
6 ΚΠΑ2  ΔΑΦΝΗΣ  1 07:00-15:00  12
7 ΚΠΑ2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1 07:00-15:00  12
8 ΚΠΑ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1 07:00-15:00  12
9 ΚΠΑ2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 1 07:00-15:00  12

10 ΚΠΑ2 ΝΙΚΑΙΑΣ 1 07:00-15:00  12
11 ΚΠΑ2 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 07:00-15:00  12
12 ΚΠΑ2 ΠΕΙΡΑΙΑ 1 07:00-15:00  12
13 ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 07:00-15:00  12

14 ΚΠΑ2 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4

24ω! ρες 
2 φυ! λακες

 06:00-14:00 

24ω! ρες 
(1  φυ! λακας ανα!

βα! ρδια) 
 06:00-14:00 
14:00-22:00
22:00-06:00

121 φυ! λακας 
14:00-22:00
1 φυ! λακας 

22:00-06:00
15 ΚΠΑ2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 07:00-15:00  12
16 ΚΠΑ2 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1 07:00-15:00  12
17 ΚΠΑ2 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 07:00-15:00  12
18 ΚΠΑ2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 07:00-15:00  12
19 ΚΠΑ2 ΠΑΛΛΗΝΗΣ  1 07:00-15:00  12

20 ΚΤΙΡΙΟ  τ. ΟΕΚ (ΣΟΛΩΜΟΥ  60) 2 07:00-15:00  12

21 ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  3
24ω! ρες 

(1 φυ! λακας ανα!
24ω! ρες

 (1 φυ! λακας ανα!  12
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βα! ρδια) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

βα! ρδια) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

22 ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  3

24ω! ρες 
(1φυ! λακας ανα!

βα! ρδια) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

24ω! ρες 
(1 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00  12

23 ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΡΕΝΤΗ  3

24ω! ρες 
(1 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

24ω! ρες 
(1 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00  12

24 ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  3

24ω! ρες 
(1 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

24ω! ρες 
(1 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00  12

25 ΒΝΣ  ΜΕΝΙΔΙΟΥ  1 22:00-06:00 22:00-06:00 12

26 ΒΝΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ   1 22:00-06:00 22:00-06:00 12

27 ΒΝΣ  ΧΑΙkΔΑΡΙΟΥ 3

24ω! ρες 
(1 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

24ω! ρες 
(1 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

 ΣΥΝΟΛΟ  ΤΜΗΜΑ (Β) 41    
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ΠΙΝΑΚΑΣ  (Γ) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

 ΦΥΛΑΚΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ

& ΑΣΦ.
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ
 ΚΟΣΤΟΥΣ (€)

   ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΣΑΒ.ΚΥΡ.ΑΡΓ.    χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ
1 ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 07:00-15:00  12
2 ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1 07:00-15:00  12

3 ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  3

24ω! ρες
(1 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια)
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

24ω! ρες
(1 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια)
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00 12

4 ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3

24ω! ρες
(1 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια)
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

24ω! ρες
(1 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια)
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

5 ΕΠΑΣ-ΙΕΚ-ΚΕΤΕΚ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3

24ω! ρες
(1 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια)
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

24ω! ρες
(1 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια)
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

 ΣΥΝΟΛΟ  ΤΜΗΜΑ (Γ) 11   12

ΠΙΝΑΚΑΣ  (Δ) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
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Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

 ΦΥΛΑΚΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ

& ΑΣΦ.
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ
 ΚΟΣΤΟΥΣ (€)

   ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΣΑΒ.ΚΥΡ.ΑΡΓ.    χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ
1 ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 07:00-15:00  12
2 ΚΠΑ2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 07:00-15:00  12

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ  (Δ) 2   12

ΠΙΝΑΚΑΣ (Ε) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

 ΦΥΛΑΚΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ &

ΑΣΦ.
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗΝΙΑΙ
Ο

ΚΟΣΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ
 ΚΟΣΤΟΥΣ (€)

   ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΣΑΒ.ΚΥΡ.ΑΡΓ.    χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ

1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  1 07:00-15:00  12

2 ΚΠΑ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 07:00-15:00  12

3
ΚΠΑ2 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ 1

07:00-15:00

4

ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΕΙΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ   3

24ω! ρες
(1 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια)
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00 12

5
ΟΙΚΙΣΜΟΣ  τ.  Ο.Ε.Κ.  ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  ΙΙΙ
(ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ ) 3

24ω! ρες 
(1  φυ! λακας ανα!
βα! ρδια με χρή! σή

οχή! ματος για

24ω! ρες 
(1  φυ! λακας ανα!
βα! ρδια με χρή! σή

οχή! ματος για 12
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περιπολι!α ) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

περιπολι!α ) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ  (Ε) 9   12

ΠΙΝΑΚΑΣ (ΣΤ)  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ& ΘΡΑΚΗΣ

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

 ΦΥΛΑΚΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ

& ΑΣΦ.
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ
 ΚΟΣΤΟΥΣ (€)

   ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΣΑΒ.ΚΥΡ.ΑΡΓ.    χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ

1
ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ &
 ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 6

24ω! ρες 
(2 φυ! λακες ανα!

βα! ρδια) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

24ω! ρες 
(2 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00 12

2 ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ 1 07:00-15:00  12
 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ  (ΣΤ) 7   12
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ΠΙΝΑΚΑΣ (Ζ)  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

 ΦΥΛΑΚΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ

& ΑΣΦ.
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ
 ΚΟΣΤΟΥΣ (€)

   ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΣΑΒ.ΚΥΡ.ΑΡΓ.    χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ
1 ΚΠΑ2 ΛΑΡΙΣΑΣ 1 07:00-15:00  12
2 ΚΠΑ2 ΒΟΛΟΥ 1 07:00-15:00  12
3 ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ  1 07:00-15:00  12
4 ΒΝΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 22:00-06:00 12

5
ΟΙΚΙΣΜΟΣ   τ.  Ο.Ε.Κ  "ΚΥΡΑ  ΚΑΛΗ"
ΓΡΑΒΕΝΩΝ  6

24ω! ρες 
(2  φυ! λακες ανα!
βα! ρδια με χρή! σή

οχή! ματος για
περιπολι!α ) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

24ω! ρες 
(2  φυ! λακες ανα!
βα! ρδια με χρή! σή

οχή! ματος για
περιπολι!α ) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00 12

 ΣΥΝΟΛΟ  ΤΜΗΜΑ (Ζ) 10   12

ΠΙΝΑΚΑΣ (Η) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ

 ΦΥΛΑΚΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ

& ΑΣΦ.
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ
 ΚΟΣΤΟΥΣ (€)

   ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΣΑΒ.ΚΥΡ.ΑΡΓ.    χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ
1 ΚΠΑ2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 07:00-15:00  12
2 ΚΠΑ2 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ 1 07:00-15:00  12
3 ΚΠΑ2 ΧΑΝΙΩΝ 1 07:00-15:00  12
4 ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 07:00-15:00  12
5 ΚΠΑ2 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 07:00-15:00  12
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6
ΕΠΑΣ  ΜΑΘΗΕΙΑΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ  3

24ω! ρες 
(1  φυ! λακας ανα!

βα! ρδια) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00

24ω! ρες 
(1 φυ! λακας ανα!

βα! ρδια) 
06:00-14:00
14:00-22:00
22:00-06:00 12

 ΣΥΝΟΛΟ  ΤΜΗΜΑ (Η) 8   12

Συνολική Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (πίνακες Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η)
Συνολικό ποσό αναλογούντος ΦΠΑ

Συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Χρόνος ισχύος  προσφοράς ……………………………….

                                                                                                                                    Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

Α. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
Εκδο! τής  (Πλή! ρής  επωνυμι!α  Πιστωτικου!  Ιδρυ! ματος  …………………………….  /  ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  -  ΤΟΜΕΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομήνι!α ε!κδοσής: ……………………………..
Προς: (Πλή! ρής επωνυμι!α Αναθε!τουσας Αρχή! ς/Αναθε!τοντος Φορε!α).............................
(Διευ! θυνσή Αναθε!τουσας Αρχή! ς/Αναθε!τοντος Φορε!α) .........................................
Εγγυ! ήσή μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσου!  ………………….……. ευρω! .

Έχουμε  τήν  τιμή!  να  σας  γνωρι!σουμε  ο! τι  εγγυο! μαστε  με  τήν  παρου! σα  επιστολή!
ανε!κκλήτα  και  ανεπιφυ! λακτα  παραιτου! μενοι  του  δικαιω! ματος  τής  διαιρε!σεως  και
διζή! σεως  με!χρι του ποσου!  των ευρω!   ………………………… υπε!ρ του 
(i)  [σε περι!πτωσή φυσικου!  προσω! που]:  (ονοματεπω! νυμο, πατρω! νυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διευ! θυνσή) .......................………………………………….., ή!
(ii) [σε περι!πτωσή νομικου!  προσω! που]: (πλή! ρή επωνυμι!α) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διευ! θυνσή) .......................………………………………….. ή!
(iii) [σε περι!πτωσή ε!νωσής ή!  κοινοπραξι!ας:] των φυσικω! ν / νομικω! ν προσω! πων
α) (πλή! ρή επωνυμι!α) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διευ! θυνσή) ........................
β) (πλή! ρή επωνυμι!α) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διευ! θυνσή) .......................
γ) (πλή! ρή επωνυμι!α) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διευ! θυνσή) .........................
ατομικα!  και  για  κα! θε  μι!α  απο!  αυτε!ς  και  ως αλλήλε!γγυα και  εις  ολο! κλήρο  υπο! χρεων
μεταξυ!  τους, εκ τής ιδιο! τήτα! ς τους ως μελω! ν τής ε!νωσής ή!  κοινοπραξι!ας, 
για  τή  συμμετοχή  του/τής/τους  συ! μφωνα  με  τήν  (αριθμο! /ήμερομήνι!α)  .....................
Διακή! ρυξή  τής (Αναθε!τουσας Αρχή! ς), για τήν ανα! δειξή αναδο! χου για τήν ανα! θεσή τής
συ! μβασής: “(τι!τλος συ! μβασής)”/ για το «……..»
Η παρου! σα εγγυ! ήσή καλυ! πτει μο! νο τις απο!  τή συμμετοχή!  στις ανωτε!ρω απορρε!ουσες
υποχρεω! σεις του/τής (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ ο! λο τον χρο! νο ισχυ! ος τής.
Το παραπα! νω ποσο!  τήρει!ται στή δια! θεσή!  σας και θα καταβλήθει!  ολικα!  ή!  μερικα!  χωρι!ς
καμι!α απο!  με!ρους μας αντι!ρρήσή, αμφισβή! τήσή ή!  ε!νστασή και χωρι!ς να ερευνήθει!  το
βα! σιμο  ή!  μή  τής  απαι!τήσής  σας  με!σα  σε  ....................ήμε!ρες  απο!  τήν  απλή!  ε!γγραφή
ειδοποι!ήσή!  σας.
Η παρου! σα ισχυ! ει με!χρι και τήν …………………………………………………... ή!  
Η παρου! σα ισχυ! ει  με!χρις  ο! του αυτή!  μας επιστραφει!  ή!  με!χρις  ο! του λα! βουμε ε!γγραφή
δή! λωσή!  σας  ο! τι  μπορου! με  να  θεωρή! σουμε  τήν  Τρα! πεζα  μας  απαλλαγμε!νή  απο!  κα! θε
σχετική!  υποχρε!ωσή εγγυοδοσι!ας μας. 
Σε  περι!πτωσή  κατα! πτωσής  τής  εγγυ! ήσής,  το  ποσο!  τής  κατα! πτωσής  υπο! κειται  στο
εκα! στοτε ισχυ! ον πα! γιο τε!λος χαρτοσή! μου.
Αποδεχο! μαστε  να  παρατει!νομε  τήν  ισχυ!  τής  εγγυ! ήσής  υ! στερα  απο!  ε!γγραφο  τής
Υπήρεσι!ας σας, στο οποι!ο επισυνα! πτεται ή συναι!νεσή του υπε!ρ ου για τήν παρα! τασή τής
προσφορα! ς, συ! μφωνα με το α! ρθρο ... τής Διακή! ρυξής, με τήν προυQ πο! θεσή ο! τι το σχετικο!
αι!τήμα!  σας θα μας υποβλήθει! πριν απο!  τήν ήμερομήνι!α λή! ξής τής 
Βεβαιω! νουμε  υπευ! θυνα  ο! τι  το  ποσο!  των  εγγυήτικω! ν  επιστολω! ν  που  ε!χουν  δοθει!,
συνυπολογι!ζοντας και το ποσο!  τής παρου! σας, δεν υπερβαι!νει το ο! ριο των εγγυή! σεων
που ε!χουμε το δικαι!ωμα να εκδι!δουμε

(Εξουσιοδοτήμε!νή Υπογραφή! )





Β. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Εκδο! τής : (πλή! ρής  επωνυμι!α Πιστωτικου!  Ιδρυ! ματος) …………………..
Ημερομήνι!α Έκδοσής:………………….
Προς: (πλή! ρής επωνυμι!α Αναθε!τουσας Αρχή! ς) …………………..
Διευ! θυνσή Αναθε!τουσας Αρχή! ς) ………………………………….. 
Εγγύηση μας  υπ’ αριθμ. ………………….ποσού …………….. ΕΥΡΩ  

Έχουμε  τήν  τιμή!  να  σας  γνωρι!σουμε  ο! τι  εγγυο! μαστε δια  τής  παρου! σής  επιστολή! ς
ανε!κκλήτα  και  ανεπιφυ! λακτα,  παραιτου! μενοι  του  δικαιω! ματος  τής  διαιρε!σεως  και
διήζή! σεως με!χρι του ποσου!  των ευρω!   _______                         υ  πε!ρ του :
(i) [σε περι!πτωσή φυσικου!  προσω! που]: (ονοματεπω! νυμο, πατρω! νυμο) ……………………
ΑΦΜ: ………………………….(διευ! θυνσή)…………………………………………………….., ή!  
(ii)  [σε  περι!πτωσή  νομικου!  προσω! που]:  (πλή! ρή  επωνυμι!α)  ……………………..,  ΑΦΜ
…………………………………….(διευ! θυνσή) ……………………………………………………ή!  ,  
(iii)  [σε  περι!πτωσή  ε!νωσής  ή!  κοινοπραξι!ας]:   των  φυσικω! ν  /  νομικω! ν  προσω! πων
……………….
α) (πλή! ρή επωνυμι!α) …………………………., ΑΦΜ……………..(διευ! θυνσή) …………………..
β) (πλή! ρή επωνυμι!α) …………………………., ΑΦΜ……………..(διευ! θυνσή) …………………..
γ) (πλή! ρή επωνυμι!α) …………………………., ΑΦΜ……………..(διευ! θυνσή) …………………..
(συμπλήρω! νεται με ο! λα τα με!λή τής ε!νωσής/κοινοπραξι!ας ) 
ατομικα!  για κα! θε μια απο!  αυτε!ς και ως αλλήλε!γγυα και εις ολο! κλήρων υπο! χρεων μεταξυ!
τους, εκ τής ιδιο! τήτα! ς τους ως μελω! ν τής ε!νωσής ή!  κοινοπραξι!ας , 
για τήν καλή!  εκτε!λεσή του ε!ργου και τήν πιστή!  εφαρμογή!  ο! λων των ο! ρων τής συ! μβασής ,
συ! μφωνα με τήν (αριθμο! /  ήμερομήνι!α)…………………Διακή! ρυξής………………………………τής
Αναθε!τουσας Αρχή! ς . 
Το παραπα! νω ποσο!  τήρει!ται στή δια! θεσή σας και θα καταβλήθει!  ολικα!  ή!  μερικα!  χωρι!ς
καμι!α απο!  με!ρους μας αντι!ρρήσή, αμφισβή! τήσή ή!  ε!νστασή και χωρι!ς να ερευνήθει!  το
βα! σιμο  ή!  μή  τής  απαι!τήσής  σας  με!σα  σε  τρει!ς  (3)  ή! μερες  απο!  τήν   απλή!  ε!γγραφή
ειδοποι!ήσή σας . 
Η παρου! σα ισχυ! ει με!χρι  και τήν ……………………………………….  
Σε  περι!πτωσή  κατα! πτωσής  τής  εγγυ! ήσής,  το  ποσο!  τής  κατα! πτωσής  υπο! κειται  στο
εκα! στοτε ισχυ! ον τε!λος χαρτοσή! μου.
Βεβαιω! νουμε  υπευ! θυνα, ο! τι το ποσο!  των εγγυήτικω! ν μας επιστολω! ν, που ε!χουν δοθει!,
συνυπολογι!ζοντας και το ποσο!  τής παρου! σας, δεν υπερβαι!νει το ο! ριο εγγυή! σεων, που
ε!χει καθοριστει! απο!  το Υπουργει!ο Οικονομικω! ν για τήν Τρα! πεζα!  μας.
                                                    

(Εξουσιοδοτήμε!νή υπογραφή!  )
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Υπόδειγμα Σχεδίου Σύμβασης
  ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ  με ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ 

                                                             Νο ……/2019
                                     Αριθμός Φακέλου …../19,  Δ/ξη  …../19
Στον Άλιμο Αττική! ς,  σή! μερα,  τήν ………..  του μήνο! ς  …………. 2019 και μεταξυ!  των εξή! ς
συμβαλλομε!νων μερω! ν:
1. Του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), νομικου!  προσω! που
δήμοσι!ου δικαι!ου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρευ! ει στον Άλιμο Αττική! ς, οδο! ς Εθνική! ς Αντιστα! σεως
αρ. 8, και εκπροσωπει!ται νο! μιμα απο!  τον  Διοικήτή!  του και  Προ! εδρο του Διοικήτικου!  του
Συμβουλι!ου,  …………………..……….  του ………………..  και  για τήν  υπογραφή!  τής  παρου! σας
απο!  τον ΠροιQστα! μενο τής Γενική! ς Διευ! θυνσής Υποστή! ριξής …………………………….…… του
……………, συ! μφωνα με τήν υπ’ αριθ. 190789/3-6-2002 απο! φασή του Υπουργου!  Εργασι!ας
και Κοινωνικω! ν Ασφαλι!σεων και καταχωρή! θήκε στο Φ.Ε.Κ. 754/19-6-2002 (καλου! μενος
στο εξή! ς χα! ριν συντομι!ας ο «Ο.Α.Ε.Δ.») και 
2. Τής ……………………….…………….εταιρει!ας με τήν επωνυμι!α  «……………………………..»  και
με  δ.τ.  «……………………..»  (ΑΦΜ  ………………….  –  Δ.Ο.Υ…………………..)  που  εδρευ! ει  στο
……………….,   ο! πως  εκπροσωπει!ται  νο! μιμα  για  τήν  υπογραφή!  τής  παρου! σας  απο!
……………………………….(εφεξή! ς καλουμε!νής ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»)

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:
Α. Ο  ΟΑΕΔ  ενδιαφε!ρεται  για  τήν  φυ! λαξή  και  τήν  προστασι!α  των  κτιρι!ων  του
Οργανισμου!  σε ο! λή τήν Ελλα! δα
Β. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διαθε!τει επαρκή!  επαγγελματική!  εμπειρι!α στήν παροχή!  συναφω! ν με
το αντικει!μενο του Έργου υπήρεσιω! ν. 
Γ. Με τις    υπ’  αριθ.  3491/49/23-07-2019  & …………/……/….-…..-2019 αποφα! σεις
του Δ.Σ. του Οργανισμου! , με τήν οποι!α  εγκρι!θήκε  ή προκή! ρυξή  Ανοικτου!   Ηλεκτρονικου!
Δήμο! σιου  Διεθνου! ς   Διαγωνισμου!  με  κριτή! ριο  ανα! θεσής  τήν  πλε!ον  συμφε!ρουσα  απο!
οικονομική!  α! ποψή προσφορα!  βα! σει  μο! νο  τής  τιμή! ς,  για   ανα! δειξή  αναδο! χου  για  τήν
«Παροχή!  Υπήρεσιω! ν Φυ! λαξής και προστασι!ας των κτιρι!ων του Οργανισμου!  για ε!να (1)
ε!τος  με  δυνατο! τήτα  παρα! τασής  για  ε!ξι  (6)  μή! νες»,  προυQ πολογισμου!  1.922.746,00€
πλέον ΦΠΑ 24%  για το πρω! το ε!τος τής συ! μβασής και 961.373,03€  πλε!ον ΦΠΑ 24%
για  τήν  παρα! τασή  δια! ρκειας  ε!ξι  (6)  μήνω! ν  ,   ή! τοι   συνολικου!  προυQ πολογισμου!
2.384.205,11€ για ένα (1) έτος και  1.192.102,56€ για έξι  (6) μήνες παράτασης
συμπεριλαμβανομε!νου του  ΦΠΑ (24% ).

Δ. Με τήν υπ’ αριθ………../……/….-……-……… απο! φασή του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. κατακυ-
ρω! θήκε στον ΑΝΑΔΟΧΟ ή ανα! θεσή του Έργου με τον τι!τλο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλα-
ξης  & Προστασίας  των Κτιρίων του Οργανισμού για ένα (1) έτος, με δυνατότητα
παράτασης για έξι (6) μήνες » συ! μφωνα με τους ο! ρους τής υπ’ αριθμ …../20… προκή! -
ρυξή  του Ο.Α.Ε.Δ., τής προσφορα! ς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τής παρου! σας συ! μβασής. 
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Κατ’  ακολουθι!α  των  παραπα! νω  συνομολογει!ται  μεταξυ!  των  συμβαλλομε!νων  του! των
(ΟΑΕΔ και ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ή ακο! λουθή συ! μβασή ή οποι!α διε!πεται απο!  ο! λους τους ο! ρους που
περιε!χονται :
1. Στήν παρου! σα Συ! μβασή.
2. Στήν υπ’ αριθ. ……/2019 Προκή! ρυξής του ανοιχτου!  Ηλεκτρονικου!  Δήμο! σιου  διε-
θνου! ς  διαγωνισμου!  και των σχετικω! ν συνοδευτικω! ν τευχω! ν (Παρα! ρτήμα Α)
3. Στις υποβλήθει!σες προσφορε!ς  (Τεχνική!  και Οικονομική! )  του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Πα-
ρα! ρτήμα Β και Γ) 

Σε περι!πτωσή  ασυμφωνι!ας  ο! ρων θα υπερισχυ! ουν  κατα!  σειρα!  προτεραιο! τήτας   (1)  ή
παρου! σα συ! μβασή, (2) ή υπ’ αριθμ. ……/2019 προκή! ρυξή  του ανοιχτου!  Ηλεκτρονικου!
διεθνου! ς  διαγωνισμου!  και  οι  επ’   αυτή! ς  διευκρινι!σεις  και  (3)  ή  Προσφορα!  του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Όλους τους ανωτε!ρω ο! ρους δήλω! νει ρήτα!  ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ο! τι αποδε!χεται εξ
ολοκλή! ρου και ανεπιφυ! λακτα ως ουσιω! δεις ο! ρους τής παρου! σας συ! μβασής. 

   
Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η  παρου! σα  συ! μβασή  διε!πεται  απο!  ο! λους  τους  ο! ρους  (ειδικου! ς  και  γενικου! ς)  και  το
νομικο!  πλαι!σιο που αναφε!ρονται στήν υπ’αριθμ. ………/2019 Προκή! ρυξής καθω! ς και  στις
διατα! ξεις :
1. Τής  υπ’  αριθμ.  …………………………………….απο! φασής    του  ΔΣ   του  ΟΑΕΔ  με  τήν
οποι!α εγκρι!θήκε  το σχε!διο τής προκή! ρυξής του Ηλεκτρονικου!  Ανοικτου!  διαγωνισμου! .  
2. Τής υπ’ αριθμ. ………/…../…….. κατακυρωτική! ς απο! φασής του ΔΣ  του ΟΑΕΔ με τήν
οποι!α ανατε!θήκε στον Ανα! δοχο ή «Παροχή!  Υπήρεσιω! ν Φυ! λαξής και προστασι!ας των κτι-
ρι!ων του Οργανισμου!  για ε!να (1) ε!τος με δυνατο! τήτα παρα! τασής για ε!ξι (6) μή! νες», συ! μ-
φωνα με τους ο! ρους τής οικει!ας προκή! ρυξής τής προσφορα! ς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τής πα-
ρου! σας συ! μβασής

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με  τήν  παρου! σα  συ! μβασή  ο  Ο.Α.Ε.Δ.  αναθε!τει  στον  ΑΝΑΔΟΧΟ  και  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ
αναλαμβα! νει, ε!ναντι του τιμή! ματος και εντο! ς του χρονοδιαγρα! μματος που ορι!ζεται στήν
συ! μβασή, τήν υποχρε!ωσή να εξασφαλι!ζει τήν Φυ! λαξή και τήν Προστασι!α τής ασφα! λειας
των κτιρι!ων των Υπήρεσιω! ν του ΟΑΕΔ σε ο! λή τήν Ελλα! δα  και των εν αυτω! ν κινήτω! ν
αντικειμε!νων,  να  λαμβα! νει  γενικο! τερα  ο! λα  τα  απαιτου! μενα  με!τρα  προ! λήψής  και
ασφα! λειας  για  τήν  αποφυγή!  ζήμιω! ν  ή!  φθορω! ν,  να  εντοπι!ζει  και  να  εξουδετερω! νει
πιθανου! ς κινδυ! νους, να απομακρυ! νει ταραχοποιQα!  ή!  επικι!νδυνα προ! σωπα και εν γε!νει, να
λαμβα! νει  ο! λα  τα  απαραι!τήτα  με!τρα  για  τήν  ομαλή!  λειτουργι!α  των  υπήρεισιω! ν  του
Ο.Α.Ε.Δ.,  διαθε!τοντας  προς  τον  σκοπο!  αυτο!  κατα! λλήλα εκπαιδευμε!νο  και  ειδικευμε!νο
προσωπικο!  φυ! λαξής το οποι!ο πρε!πει να κατε!χει τήν α! δεια εργασι!ας που προβλε!πεται
απο!  το  Ν.  2518/97  (εφεξή! ς  το  «Προσωπικο!  Φυ! λαξής»)  ο! πως  ορι!ζεται  στήν  υπ’  αρ.
……….…………./2019 Διακή! ρυξή του Ο.Α.Ε.Δ. και στήν Τεχνική!  Προσφορα!  του ΑΝΑΔΟΧΟΥ,
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οι  οποι!ες  προσαρτω! νται  στήν  παρου! σα  ως  Παρα! ρτήμα  Α΄  και  Β΄  αντι!στοιχα  και
αποτελου! ν αναπο! σπαστο τμή! μα αυτή! ς.

ΑΡΘΡΟ 3
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.  Το απασχολου! μενο προσωπικο!  στο ε!ργο τής φυ! λαξής θα ει!ναι ειδικα!  εκπαιδευμε!νο,
θα ει!ναι αποκλειστικα!  προσωπικο!  του Αναδο! χου και θα διαθε!τει αποκλειστικα!  και  επί
ποινή αποκλεισμού τήν απαιτου! μενή ειδική!  α! δεια εργασι!ας που προβλε!πεται απο!  το  Ν.
2518/97.
2. Το προσωπικο!  αυτο!  θα απασχολει!ται αποκλειστικα!  και μο! νο για τή φυ! λαξή των εσω-
τερικω! ν και εξωτερικω! ν χω! ρων των υπο!  φυ! λαξή κτιρι!ων για τήν εξασφα! λισή τής ομαλή! ς
λειτουργι!ας τής κα! θε Υπήρεσι!ας.
3. Οι διαδικασι!ες φυ! λαξής θα καθορι!ζονται αποκλειστικα!  απο!  τήν Αναθε!τουσα Αρχή!  . Ο
Ανα! δοχος υποχρεου! ται να προσαρμο! ζει τις υπήρεσι!ες του συ! μφωνα με τις υποδει!ξεις και
ανα! λογα με τις ανα! γκες που θα προκυ! ψουν απο!  τις δραστήριο! τήτες τής. 
4. Θα υπα! ρχει κα! λυψή αστική! ς ευθυ! νής για κα! θε ζήμια!  ή!  απω! λεια απο!  αμε!λεια του ανα-
δο! χου.
5. Θα γι!νεται χρή! σή οχή! ματος για περιπολι!α στους περιβα! λλοντες χω! ρους των κτιρι!ων
των οικισμω! ν του Οργανισμου! .  

ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΓΕΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ)

Γενικές  υποχρεώσεις 
Α)  Για  τήν  φυ! λαξή  των  κτιρι!ων  ο  μειοδο! τής  θα  χρήσιμοποιει!  το  μο! νιμο  ή!  ε!κτακτο
προσωπικο!  που  διαθε!τει  σε  αριθμο!  και  σε  συχνο! τήτα  που  θα  εξασφαλι!ζουν  α! ψογα
αποτελε!σματα.

Β) Το προσωπικο!  τής εταιρει!ας θα φε!ρει ενδεικτική!  ενδυμασι!α με τή φι!ρμα τής εταιρει!ας
τυπωμε!νή επι! τής ενδυμασι!ας, συ! μφωνα με τις διατα! ξεις του Ν.2518/97.

 Γ) Ο ανα! δοχος αναλαμβα! νει τήν υποχρε!ωσή να ασφαλι!σει σε ασφαλιστική!  εταιρει!α τής
επιλογή! ς  του τον  κίνδυνο της Γενικής Ασφαλιστικής  Ευθύνης για ζήμιε!ς  ή!  βλα! βες που
τυχο! ν  θα  προκλήθου! ν  στα  κτι!ρια  ή!  τις  εγκαταστα! σεις  τής  αναθε!τουσας  αρχή! ς,  στο
εργαζο! μενο σε αυτου! ς προσωπικο! , ή!  σε οποιονδή! ποτε τρι!το απο!  αποκλειστική!  αμε!λεια
του  αναδο! χου  ή!  των  υπαλλή! λων  τής,  σε  περι!πτωσή  συμβα! ντος  ή!  συμβα! ντων
καλυπτομε!νων απο!  το σχετικο!  ασφαλιστή! ριο συμβο! λαιο, συ! μφωνα με τους γενικου! ς και
ειδικου! ς  ο! ρους αυτου! ,  ανεξα! ρτήτα απο!  τον αριθμο!  των παρο! ντων,  οι ο! ποιοι  εγει!ρουν
αξι!ωσή αποζήμι!ωσής τή δια! ρκεια τής ασφαλιστική! ς περιο! δου.

Ειδικές υποχρεώσεις
1)  Ο  Ανα! δοχος   υποχρεου! ται  να  προσκομι!σει  κατα! στασή  του  προσωπικου!  που  θα
απασχολει!ται στήν κα! θε Υπήρεσι!α με πλή! ρή στοιχει!α, καθω! ς επι!σής και να προσκομι!ζει
τα ανωτε!ρω στοιχει!α σε κα! θε περι!πτωσή μεταβολή! ς του προσωπικου! .

2) Ο ανα! δοχος υποχρεου! ται να ακολουθει!  τις οδήγι!ες τής Υπήρεσι!ας του ΟΑΕΔ ή οποι!α
πιστοποιει! το ε!ργο που εκτελει!ται κα! θε φορα! . 
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Η υ! παρξή ή!  ο! χι τε!τοιων οδήγιω! ν σε καμι!α περι!πτωσή δεν απαλλα! σσει τον ανα! δοχο απο!
τις υποχρεω! σεις και ευθυ! νες του που προκυ! πτουν απο!  τήν συ! μβασή και ιδιαι!τερα απο!
τήν ευθυ! νή για τυχο! ν ζήμια!   τήν οποι!α ή! θελε υποστει!  ο ΟΑΕΔ ή!  τρι!τος απο!  πλήμμελή!
εκτε!λεσή του ε!ργου που ανατι!θεται δυνα! μει τής παρου! σας σ’ αυτο! ν. 

3) Ο ανα! δοχος απαλλα! σσεται απο!  τήν ευθυ! νή για τυχο! ν ζήμια!  που θα προξενήθει!   σ’
αυτο! ν  κατα!  τήν  εκτε!λεσή  τής  εργασι!ας   βα! σει  των  οδήγιω! ν  που  δι!νονται  απο!  τήν
Υπήρεσι!α του ΟΑΕΔ μο! νο σε περι!πτωσή κατα!  τήν οποι!α ο ανα! δοχος εγγρα! φως και πριν
τήν εκτε!λεσή τής εργασι!ας ή! θελε  διατυπω! σει τις σχετικε!ς αντιρρή! σεις του. 

4) Ο ανα! δοχος υποχρεου! ται  σε αποκατα! στασή οποιαδή! ποτε φθορα! ς  ή!  ζήμια! ς  που θα
προξενήθει! απο!  υπαιτιο! τήτα!  του ή!  απο!  το προσωπικο!  του στα εφο! δια και στα κτι!ρια του
ΟΑΕΔ ή!  σε τρι!τους κατα!  τήν εκτε!λεσή των εργασιω! ν. 

Για οποιοδή! ποτε ατυ! χήμα σε προ! σωπο του ΟΑΕΔ ή!  σε οποιονδή! ποτε τρι!το, καθω! ς και
για τον ανα! δοχο ή!  για το κα! θε φυ! σής προσωπικο!  που θα χρήσιμοποιει!ται απ’ αυτο! ν, που
θα  συμβει!  κατα!  τήν  εκτε!λεσή  των  εργασιω! ν  απο!  υπαιτιο! τήτα  του  αναδο! χου  ή!  του
προσωπικου!  του,  αποκλειστικα!  υπευ! θυνος  ει!ναι  ο  ανα! δοχος  και  αστικα!  και  ποινικα! .
Διευκρινι!ζεται  ο! τι  το  προσωπικο!  που  θα  χρήσιμοποιει!  ο  ανα! δοχος  θα  επιλε!γεται,
προσλαμβα! νεται  και  αμει!βεται  αποκλειστικα!  απο!  τον  ανα! δοχο  που  θα  ει!ναι  και
εργοδο! τής του, ενω!  ο ΟΑΕΔ δεν ε!χει και δεν ει!ναι δυνατο!  να ε!χει κα! ποια σχε!σή με αυτο! .

Κατ΄  εξαι!ρεσή  ο  Οργανισμο! ς  ε!χει  το  δικαι!ωμα  να  απαιτει!  απο!  τον  ανα! δοχο  τήν
αντικατα! στασή  οποιουδή! ποτε  προσω! που  θεωρει!,  κατα!  τήν  ελευ! θερή  κρι!σή  του,
ακατα! λλήλο, κατο! πιν προσκο! μισής στοιχει!ων τα οποι!α θα ζήτήθου! ν. 

5)  Ο  ανα! δοχος  υποχρεου! ται  να  τήρει!  με  σχολαστικο! τήτα  τήν  ισχυ! ουσα  εργατική!  &
ασφαλιστική!  νομοθεσι!α, σε ο! τι αφορα!  τις αμοιβε!ς, τακτικε!ς και ε!κτακτες, του εν λο! γω
προσωπικου! ,  τήν κοινωνική!  του ασφα! λισή και τις α! λλες ανα! λογής φυ! σής παροχε!ς και
ουδε!ποτε δυ! ναται να αρνήθει! τήν καταβολή!  των εν λο! γω παροχω! ν στο απασχολου! μενο,
στήν  φυ! λαξή   των  Υπήρεσιω! ν  του  Οργανισμου!  προσωπικο! ,  με  τήν  προ! φασή  ο! τι  ο
Οργανισμο! ς δεν του κατε!βαλε τήν κανονισμε!νή αποζήμι!ωσή.

Όλες  οι  υποχρεω! σεις  και  οικονομικε!ς  επιβαρυ! νσεις  που  προκυ! πτουν  απο!  αυτή!  τήν
ασφα! λισή  καθω! ς  και  κα! θε  εισφορα!  υπε!ρ  του  Οργανισμου!  και  ταμει!ων  κυ! ριας  ή!
επικουρική! ς ασφα! λισής και για κρατή! σεις υπε!ρ τρι!του και λοιπε!ς εν γε!νει επιβαρυ! νσεις
φο! ρους τε!λή  χαρτοσή! μου κλπ, βαρυ! νουν αποκλειστικα!  τον ανα! δοχο ως εργοδο! τή του
κα! θε φυ! σής προσωπικου!  που χρήσιμοποιει!ται απο!  αυτο! ν.

6) Κατα!  τή δια! ρκεια εκτε!λεσής του ε!ργου τής παρου! σας ο ανα! δοχος υποχρεου! ται  να
τήρει! τους κει!μενους νο! μους, διατα! ξεις κλπ και γενικα!  αυτου! ς που αφορου! ν τήν υγει!α και
ασφα! λεια  του  προσωπικου!  που  χρήσιμοποιει!ται  απο!  αυτο! ν  ευθυνο! μενος  για  κα! θε
παρα! βασή!  του. 

7) Οι τυχο! ν εργασι!ες που πραγματοποιου! νται απο!  τρι!το υ! στερα απο!  εντολή!  αναδο! χου
ουδο! λως  απαλλα! σσουν  τον  ανα! δοχο  απο!  τις  ευθυ! νες  και  υποχρεω! σεις  του  που
απορρε!ουν απο!  τήν παρου! σα  συ! μβασή,  ο οποι!ος τυγχα! νει  και στήν περι!πτωσή αυτή!
μοναδικο! ς υπο! χρεος και υπευ! θυνος απε!ναντι στον ΟΑΕΔ και στους τρι!τους. 
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8) Επιπλε!ον ο ανα! δοχος αναγνωρι!ζει ο! τι επισκε!φθήκε τους χω! ρους των Υπήρεσιω! ν και
μελε!τήσε  τα σχε!δια κατο! ψεων,  ε!λεγξε  τις  εγκαταστα! σεις,  οι  οποι!ες  πλήρου! ν  ο! λες  τις
προυQ ποθε!σεις για τήν απρο! σκοπτή και ασφαλή!  εργασι!α του προσωπικου!  του, ω! στε να
μήν υπα! ρχει  κι!νδυνος ατυχή! ματος.  Σε  περι!πτωσή μετεστε!γασής κα! ποιας υπήρεσι!ας  ο
ανα! δοχος συνεχι!ζει τή φυ! λαξή του νε!ου κτιρι!ου ο! που μεταστεγα! σθήκε ή υπήρεσι!α.

9)    Σε περι!πτωσή ατυχή! ματος ο ανα! δοχος θα ει!ναι ο μο! νος υπευ! θυνος.

10) Ο ανα! δοχος αναλαμβα! νει επι!σής τήν υποχρε!ωσή να μεριμνή! σει ω! στε να αποφυ! γει
περι!πτωσή κενω! ν στο προσωπικο!  του, τα οποι!α θα πρε!πει να φροντι!ζουν τήν φυ! λαξή
των κτιρι!ων του ΟΑΕΔ με οποιοδή! ποτε τρο! πο,  σε περι!πτωσή απεργι!ας  του ανωτε!ρω
προσωπικου! .

ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

& ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 Το προσωπικο!  ασφα! λειας του Αναδο! χου οφει!λει να : 

1. Να ελε!γχει οπτικα!  ολο! κλήρή το χω! ρο εισο! δου του υπο!  φυ! λαξή κτιρι!ου και να 
εντοπι!ζει μή συ! νήθες καταστα! σεις και να  τις αντιμετωπι!ζει ε!γκαιρα.

2. Να επιβλε!πει τήν κι!νήσή και παρουσι!α των επισκεπτω! ν σε ο! λους τους χω! ρους του
Οργανισμου! , με φυσική!  παρουσι!α ή!  με τή χρή! σή καμερω! ν. 

3. Να ζήτα!  κατα!  τήν ει!σοδο του επισκε!πτή τήν προσκο! μισή ενο! ς προσωπικου!  δήμο-
σι!ου εγγρα! φου (αστυνομική!  ταυτο! τήτα , διαβατή! ριο κτλ), το οποι!ο θα επιστε!φε-
ται με τήν αποχω! ρήσή του,  με βα! σή το οποι!ο θα καταγρα! φονται τα στοιχει!α στο
«Βιβλι!ο Επισκεπτω! ν» ήμερομήνι!α, ω! ρα επι!σκεψής και Υπήρεσι!α προορισμου!   και
θα χορήγει!ται ή σχετική!  καρτε!λα «Επισκε!πτής».

4. Το προσωπικο!  του αναδο! χου πρε!πει να συμπεριφε!ρεται με τήν προσή! κουσα ευ-
γε!νεια στους υπαλλή! λους τής υπήρεσι!ας και στους συναλλασσο! μενους με αυτή! ν
πολι!τες.

5. Να διενεργει!  περιοδικου! ς ελε!γχους στους εσωτερικου! ς και εξωτερικου! ς χω! ρους
του κτιρι!ου σε τακτα!  χρονικα!  διαστή! ματα. 

6. Μετα!  τή λή! ξή του ωραρι!ου εργασι!ας των υπαλλή! λων , οι φυ! λακες υποχρεου! ται να
επιθεωρου! ν  τους  χω! ρους  και  τις  εγκαταστα! σεις  του  κτιρι!ου  που  φυλα! σσουν,
ενεργω! ντας προλήπτικα!  και κατασταλτικα!  προς αποφυγή!  κα! θε ει!δους ζήμια! ς απο!
πιθανή!  βλα! βή (πυρκαγια! , διαρροε!ς νερου! ) .

7. Να εκτελει! τις απαραι!τήτες ενε!ργειες στις περιπτω! σεις ε!κτακτής ανα! γκής (πυρκα-
για! , σεισμο! ς, τρομοκρατική!  ενε!ργεια ) και να χειρι!ζεται τα διαθε!σιμα τεχνικα!  με!σα
τής Υπήρεσι!ας . 

8. Να τήρει! το βιβλι!ο συμβα! ντων το οποι!ο θα ενήμερω! νεται καθήμερινα!  και  θα υπο-
γρα! φει κατα!  τήν αλλαγή!  βα! ρδιας (ω! ρα ανα! λήψής καθήκο! ντων και αποχω! ρήσής) . 

9. Να μήν αποχωρει! αν δεν ε!χει προσε!λθει ο αντικαταστα! τής του.
10. Να ελε!γχει το περιεχο! μενο των δεμα! των και χειραποσκευω! ν με το μήχα! νήμα x-ray

που διαθε!τει ή Υπήρεσι!α και να εξακριβω! νει τήν επικινδυνο! τήτα ή!  μή αυτω! ν . 
11. Να μή φε!ρει πυροβο! λα ο! πλα.  
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12. Όπου απο!  τήν παρου! σα προκή! ρυξή προβλε!πεται ή φυ! λαξή με περιπολι!α, αυτή!  θα
πρε!πει να διενεργει!ται με τε!τοιο τρο! πο ω! στε να διασφαλι!ζεται ή ασφαλή! ς και συ-
νεχή! ς φυ! λαξή ο! λου του χω! ρου.

Τεχνικός  Εξοπλισμός  
Η ανα! δοχος  θα διαθε!τει  ο! λο  τον  απαραι!τήτο  εξοπλισμο!   που απαιτου! ν  οι  υπήρεσι!ες
φυ! λαξής , ή! τοι :  
1. Να διατι!θεται Κε!ντρο επιχειρή! σεων.

2.  Ασυ! ρματος  πομποδε!κτής  για  ενδοεπικοινωνι!α  των  φυλα! κων  καθω! ς  και  για  τήν
επικοινωνι!α με το Κε!ντρο επιχειρή! σεων τής εταιρει!ας.

3.  Κινήτα!  τήλε!φωνα  για  επικοινωνι!α  σε  περιπτω! σεις  ανα! γκής  και  ήλεκτρικοι!  φανοι!,
καθω! ς και σφυρι!χτρα.

4. Πινακι!δες σή! μανσής φυλασσο! μενου χω! ρου.

5. Δυνατο! τήτα χρή! σής φορήτου!  ανιχνευτή!  μετα! λλων.

6.  Ασυ! ρματο  μπουτο! ν  κλή! σής  για  εκπομπε!ς  κωδικοποιήμε!νου  σή! ματος  στο  κε!ντρο
επιχειρή! σεων.

7. Οχή! ματα περιπολι!ας για ο! σες περιπτω! σεις απαιτει!ται απο!  τήν παρου! σα προκή! ρυξή.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΥΘΥΝΗ -  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αποζημιώσει τον Ο.Α.Ε.Δ.: 
(α) για οποιαδή! ποτε καταστροφή! , απω! λεια, φθορα!  ή!  ζήμι!α επι!  τής περιουσι!ας, κινήτή! ς
και  ακι!νήτής,  ει!τε  του Ο.Α.Ε.Δ.  ει!τε  οποιουδή! ποτε τρι!του φυσικου!  προσω! που για τήν
οποι!α ο Ο.Α.Ε.Δ. υπε!χει ε!ναντι του τελευται!ου οποιαδή! ποτε ευθυ! νή,
(β) σε κα! θε περι!πτωσή θανα! του ή!  οποιασδή! ποτε σωματική! ς βλα! βής ή!  βλα! βής τής υγει!ας
προσω! πων, εφο! σον το ζήμιογο! νο γεγονο! ς οφει!λεται σε αμε!λεια, βαρει!α ή!  ελαφρα! , του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, υπαλλή! λων, προστήθε!ντων ή!  βοήθω! ν εκπλήρω! σεως αυτου!  ή!  οποιουδή! ποτε
εν γε!νει προσω! που το οποι!ο χρήσιμοποιει! ο Ο.Α.Ε.Δ. προς εκπλή! ρωσή των υποχρεω! σεω! ν
του, ο! πως και οποιουδή! ποτε τρι!του τυχο! ν εισε!ρχεται στα κτι!ρια.
Για το σκοπο!  αυτο!  ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβα! νει τήν υποχρε!ωσή συ! ναψής ασφαλιστικής
σύμβασης με ασφαλιστικό οργανισμό για τήν κα! λυψή αστική! ς ευθυ! νής για κα! θε ζήμι!α
ή!  απω! λεια απο!  αμε!λεια του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεου! ται  να  καταβα! λει  στον  Ο.Α.Ε.Δ.  το   οφειλο! μενο  ποσο!
αποζήμι!ωσής  εντο! ς  ευλο! γου  κατα!  δι!καιή  κρι!σή  χρονικου!  διαστή! ματος  απο!  τήν
πιστοποι!ήσή απο!  τον Ο.Α.Ε.Δ. τής ζήμι!ας και απο!  τήν λή! ψή σχετική! ς ε!γγραφής ο! χλήσής.
Κατ' εξαι!ρεσή, εφο! σον το ζήμιογο! νο γεγονο! ς που προκα! λεσε τις ζήμι!ες που αναφε!ρονται
στήν παραπα! νω παρα! γραφο οφει!λεται σε οποιασδή! ποτε μορφή! ς δόλο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ,
υπαλλή! λων,  προστήθε!ντων  ή!  βοήθω! ν  εκπλήρω! σεως  αυτου!  ή!  οποιουδή! ποτε  εν  γε!νει
προσω! που το οποι!ο χρήσιμοποιει! ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ προς εκπλή! ρωσή των υποχρεω! σεω! ν του,
ο τελευται!ος υποχρεου! ται σε πλή! ρή αποκατα! στασή τής εντευ! θεν προκλήθει!σας ζήμι!ας
χωρι!ς κανε!ναν ποσοτικο!  περιορισμο! .
Ανεξα! ρτήτα απο!  τήν ευθυ! νή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ο! πως παραπα! νω οριοθετει!ται, συμφωνει!ται
ρήτα!  και  ανεπιφυ! λακτα  ο! τι  στις  περιπτω! σεις  των  παραπα! νω  παραγρα! φων  του
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παρο! ντος  α! ρθρου  ο  Ο.Α.Ε.Δ.  διατήρει!  στο  ακε!ραιο  ο! λες  τις  αξιω! σεις  του  για  πλή! ρή
αποζήμι!ωσή κατα!  των υπαιτι!ων φυσικω! ν ή!  νομικω! ν προσω! πων, τα οποι!α ευθυ! νονται
ε!ναντι αυτου!  εις ολο! κλήρον και απο!  κοινου!  με τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΙΜΗΜΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβα! νει τήν εκτε!λεσή του συνο! λου των υπήρεσιω! ν που αναφε!ρονται
στήν  παρου! σα  συ! μβασή  ε!ναντι  του  συνολικου!  ποσου!  των
……………………………………………………………ευρώ (…..  €)  πλε!ον  του αναλογου! ντος Φ.Π.Α.
24%,   συνολικα!  ………………………………………….. (……………………  €), συ! μφωνα   με  τήν
υπ΄αριθ.  ……../2019  Προκή! ρυξή   και  με  τήν  Οικονομική!  Προσφορα!  του,  που
επισυνα! πτεται στήν παρου! σα  ως Παρα! ρτήμα Γ΄ και αποτελει!  ενιαι!ο και αναπο! σπαστο
συ! νολο με αυτή! ,  για ο! λή τή δια! ρκεια ισχυ! ος του παρο! ντος (ε!να ε!τος), ε!ναντι εκδο! σεως
απο!  τον ΑΝΑΔΟΧΟ του σχετικου!  τιμολογι!ου.
Το ποσο!  αυτο!  καλυ! πτει τήν υλοποι!ήσή του συνόλου των υπηρεσιών που αναφε!ρονται
στήν  υπ΄αριθ.  ……../2019 Προκή! ρυξή  ,  τήν Προσφορα!  του Αναδο! χου και τήν παρου! σα
συ! μβασή  και  αφορα!  τις  κάθε  είδους  δαπάνες,  επιβαρύνσεις,  αμοιβές (τρι!των,
προσωπικου! ,  συνεργατω! ν),  τήν  αμοιβή!  του  Αναδο! χου,  καθω! ς  και  κα! θε  παρεχο! μενή
υπήρεσι!α του Αναδο! χου, ο! πως και ε!ξοδα αυτου! , στα οποι!α ο τελευται!ος τυχο! ν προβει! για
τήν προσή! κουσα εκτε!λεσή του ο! λου Έργου.  
Τα συμβαλλο! μενα με!ρή αναγνωρι!ζουν και συνομολογου! ν ρήτα!  και ανεπιφυ! λακτα ο! τι στο
παραπα! νω  ποσο!  περιλαμβα! νονται  ο! λες  ανεξαιρε!τως  οι  αμοιβε!ς  του  Προσωπικου!
Φυ! λαξής  με  ο! λες  τις  ανα! λογες  πα! σής  φυ! σεως  εργοδοτικε!ς  εισφορε!ς,  επιδο! ματα  και
προσαυξή! σεις  απο!  οποιαδή! ποτε  αιτι!α  ο! πως,  ενδεικτικα! ,  εισφορε!ς  Ι.Κ.Α.,  επιδο! ματα
αδει!ας, Δω! ρα Χριστουγε!ννων και Πα! σχα κ.λ.π.
Συμφωνει!ται ρήτα!  και ανεπιφυ! λακτα μεταξυ!  των συμβαλλομε!νων μερω! ν ο! τι το εν λο! γω
ποσο!  ει!ναι  ευ! λογο και δι!καιο,  ανταποκρι!νεται δε πλή! ρως στις παρεχο! μενες υπήρεσι!ες
δυνα! μει τής παρου! σας, ει!ναι σταθερο!  για ο! λή τή δια! ρκεια του Έργου και δεν υπο! κειται
σε αναπροσαρμογή!  ή!  αναθεω! ρήσή για οποιαδή! ποτε αιτι!α και εα! ν ακο! μή μεταβλήθου! ν οι
υφιστα! μενες οικονομικε!ς και λοιπε!ς συνθή! κες και οι εν γε!νει συντελεστε!ς διαμο! ρφωσής
των ανωτε!ρω συμβατικω! ν τιμω! ν.

ΑΡΘΡΟ 8
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1.   Η  πλήρωμή!  του  αναδο! χου  θα  γι!νεται  στο  τέλος  κάθε  μήνα για  το  με!ρος  των
υπήρεσιω! ν που παρασχε!θήκαν, μετα!  τήν ε!κδοσή σχετικου!  τιμολογι!ου και τήν υπογραφή!
σχετικου!  πρωτοκο! λλου  οριστική! ς  παραλαβή! ς   ανα!  μή! να απο!  τήν αρμο! δια Επιτροπή!
Παραλαβή! ς,  μετα!  απο!  βεβαι!ωσή  καλή! ς  εκτε!λεσής  των  υπήρεσιω! ν   φυ! λαξής,  για  τήν
πιστή!  τή! ρήσή των ο! ρων τής συ! μβασής απο!  τήν αρμο! δια Υπήρεσι!α (Δ/νσή Διοικήτικου!
για  τή  Διοι!κήσή)  ή  οποι!α  θα  συνοδευ! εται  απο!  ονομαστική!  κατα! στασή   των
απασχολουμε!νων (φυλα! κων) στήν κα! θε Υπήρεσι!α, για μεν τα κτι!ρια τής Διοι!κήσής του
Οργανισμου!  απο!  τήν  Δ/νσή Οικονομικω! ν  Υπήρεσιω! ν.  Για  δε  τις  λοιπε!ς  Υπήρεσι!ες   ή
πλήρωμή!  θα  γι!νεται  ανα!  Περιφερειακή!  Δ/νσή του Οργανισμου!   μετα!  τήν υπογραφή!  του
σχετικου!  πρωτοκο! λλου οριστική! ς παραλαβή! ς  ανα!  μή! να απο!  τήν  Επιτροπή!  Παραλαβή! ς
μετα!  απο!  βεβαι!ωσή   καλή! ς  εκτε!λεσής  των  υπήρεσιω! ν   φυ! λαξής   απο!  τήν  αρμο! δια
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Υπήρεσι!α ( ΚΠΑ , ΕΠΑΣ κτλ) , για τήν πιστή!  τή! ρήσή των ο! ρων τής συ! μβασής ή οποι!α θα
συνοδευ! εται απο!  ονομαστική!  κατα! στασή  των απασχολουμε!νων (φυλα! κων)  στήν κα! θε
Υπήρεσι!α. 
Απαιτου! μενα δικαιολογήτικα!  και στοιχει!α για τήν πλήρωμή!  του αναδο! χου (α! ρθρο 200
παρ. 5 του Ν. 4412/16) : 
α) Πρωτο! κολλο  οριστική! ς  παραλαβή! ς  των  υπήρεσιω! ν  φυ! λαξής  απο!  τήν  αρμο! δια
Επιτροπή!  Παραλαβή! ς. 
β) Τιμολο! γιο Παροχή! ς Υπήρεσιω! ν 
γ) εξοφλήτική!  απο! δειξή  του  αναδο! χου,  εα! ν  το  τιμολο! γιο  δε  φε!ρει  τήν  ε!νδειξή
«Εξοφλή! θήκε» 
δ) Πιστοποιήτικα!  Φορολογική! ς και Ασφαλιστική! ς Ενήμερο! τήτας.

Επιπλέον, ο ανα! δοχος υποχρεου! ται να προσκομι!ζει στήν Δ/νσή Οικονομικω! ν Υπήρεσιω! ν
τής Διοι!κήσής  ή!  στήν  αρμο! δια Περ/κή!  Διευ! θυνσή :
Α) Αντι!γραφο μήνιαι!ας Αναλυτική! ς  Περιοδική! ς Δή! λωσής (ΑΠΔ) πριν τήν πλήρωμή!  (να
αποδεικνυ! εται ο! τι ε!χει πραγματοποιήθει! ή πλήρωμή! ).
Β)  Αντι!γραφο  μισθολογική! ς  κατα! στασής  του  απασχολήθε!ντος  προσωπικου!  στήν
Αναθε!τουσα Αρχή! , υπογεγραμμε!νή απο!  τον νο! μιμο εκπρο! σωπο τής εταιρει!ας.  
Γ) Πι!νακα απασχολου! μενου Προσωπικου!   τής επιχει!ρήσής απο!  τήν Υπήρεσι!α ΣΕΠΕ.
Δ)  Αποδει!ξεις  εξο! φλήσής  τής  μισθοδοσι!ας  του  απασχολου! μενου  προσωπικου!  στήν
Αναθε!τουσα Αρχή! ,  υπογεγραμμε!νή απο!  τον απασχολου! μενο.   
Περα! ν των ανωτε!ρω δικαιολογήτικω! ν οι αρμο! διες υπήρεσι!ες που διενεργου! ν τον ε!λεγχο
και  τήν  πλήρωμή! ,  μπορου! ν  να  ζήτή! σουν  και  οποιοδή! ποτε   α! λλο  δικαιολογήτικο!
προβλε!πεται στήν κει!μενή νομοθεσι!α ή!  στα ε!γγραφα τής συ! μβασής.  
  
2. Τον Ανα! δοχο βαρυ! νουν  οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κα! θε α! λλή επιβα! ρυνσή,
συ! μφωνα με τήν κει!μενή νομοθεσι!α, μή συμπεριλαμβανομε!νου Φ.Π.Α.,  τήν παροχή!  τής
υπήρεσι!ας στον το! πο και με τον τρο! πο που προβλε!πεται στα ε!γγραφα τής συ! μβασής.
Ιδι!ως βαρυ! νεται με τις ακο! λουθες κρατή! σεις:  
α) Κράτηση ύψους  0,07% , ή οποι!α υπολογι!ζεται επι! τής αξι!ας κα! θε πλήρωμή! ς προ
φο! ρων και κρατή! σεων τής αρχική! ς καθω! ς και κα! θε συμπλήρωματική! ς συ! μβασής,  Υπέρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  (α! ρθρο 4 Ν.4013/2011, ως
ισχυ! ει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, ή οποι!α υπολογι!ζεται επι! τής αξι!ας,
εκτο! ς  ΦΠΑ, τής αρχική! ς  καθω! ς και κα! θε συμπλήρωματική! ς  συ! μβασής.  Το ποσο!  αυτο!
παρακρατει!ται  σε  κα! θε  πλήρωμή!  απο!  τήν  αναθε!τουσα  αρχή!  στο  ο! νομα  και  για
λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Προμηθειών
συ! μφωνα με τήν παρ. 6 του α! ρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση ύψους 0,06% ή οποι!α υπολογι!ζεται επι!  τής αξι!ας κα! θε πλήρωμή! ς προ
φο! ρων και κρατή! σεων τής αρχική! ς  καθω! ς και κα! θε συμπλήρωματική! ς  συ! μβασής,  στο
ο! νομα και για λογαριασμο!  τής Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
(α! ρθρο 350 Ν. 4412/2016, ως ισχυ! ει). 
Με  κα! θε  πλήρωμή!  θα  γι!νεται  ή  προβλεπο! μενή  απο!  τήν  κει!μενή  νομοθεσι!α
παρακράτηση φο! ρου εισοδή! ματος αξίας 8% επι! του καθαρου!  ποσου! .
Για  τήν  παρακρα! τήσή  αυτή!  θα  δοθει!  βεβαι!ωσή  απο!  τήν  υπήρεσι!α  μας,  ή  οποι!α  θα
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χρήσιμοποιήθει!  απο!  τον  προμήθευτή!  κατα!  τήν  υποβολή!  τής  ετή! σιας  φορολογική! ς
δή! λωσή! ς του. 
Στις  περιπτω! σεις  αποστολή! ς  χρήμα! των  σε  προμήθευτε!ς,  τα  ε!ξοδα  τής  Τρα! πεζας
βαρυ! νουν τους δικαιου! χους. 

Άρθρο 9
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Η παρακολου! θήσή τής εκτε!λεσής τής Συ! μβασής αυτή! ς θα διενεργει!ται για μεν το
κτι!ριο  τής  Διοι!κήσής  του  Οργανισμου!  απο!  τήν   Δ/νσή  Διοικήτικου!  (Β2)  –Τμή! μα
Επιμελήτει!ας, για δε τις υπο! λοιπες Υπήρεσι!ες απο!  τήν αντι!στοιχή αρμο! δια Περιφερειακή!
Δ/νσή στήν οποι!α ανή! κουν  (παρ. 1 α! ρθρο 216  του Ν. 4412/2016),  οι  οποι!ες  και θα
εισήγου! νται στο αρμο! διο αποφαινο! μενο ο! ργανο για ο! λα τα ζήτή! ματα που αφορου! ν στήν
προσή! κουσα  εκτε!λεσή  ο! λων  των  ο! ρων  τής  συ! μβασής  και  στήν  εκπλή! ρωσή  των
υποχρεω! σεων του αναδο! χου. 
2.  Η αρμο! δια υπήρεσι!α μπορει!, με απο! φασή!  τής να ορι!ζει για τήν παρακολου! θήσή
τής συ! μβασής ως επο! πτή με καθή! κοντα εισήγήτή!  υπα! λλήλο τής υπήρεσι!ας. 
Τα  καθή! κοντα  του  επο! πτή  ει!ναι,  ενδεικτικα! ,  ή  πιστοποι!ήσή  τής  εκτε!λεσής  του
αντικειμε!νου τής συ! μβασής,  καθω! ς και ο ε!λεγχος τής συμμο! ρφωσής του αναδο! χου με
τους ο! ρους τής συ! μβασής.  Με εισή! γήσή του επο! πτή ή υπήρεσι!α μπορει!  να απευθυ! νει
ε!γγραφα  με  οδήγι!ες  και  εντολε!ς  προς  τον  ανα! δοχο  που αφορου! ν  στήν  εκτε!λεσή  τής
συ! μβασής.
3.  Για  τήν  προσή! κουσα  και  ε!γκαιρή  παραλαβή!  των  υπήρεσιω! ν  τήρει!ται  απο!  τον
ανα! δοχο ήμερολο! γιο στο οποι!ο καταγρα! φονται ή τμήματική!  εκτε!λεσή του αντικειμε!νου
τής συ! μβασής,  ή  καθήμερινή!  απασχο! λήσή του προσωπικου!  σε αριθμο!  και  ειδικο! τήτα,
ε!κτακτα συμβα! ντα και α! λλα στοιχει!α που σχετι!ζονται με τήν εκτε!λεσή τής συ! μβασής. Το
ήμερολο! γιο συνυπογρα! φεται απο!  τον επο! πτή τής συ! μβασής, που μπορει!  να σήμειω! σει
επι!  αυτου!  παρατήρή! σεις για τήν τή! ρήσή των ο! ρων τής συ! μβασής και φυλα! σσεται στον
χω! ρο εκτε!λεσής τής υπήρεσι!ας ή!  ο! ταν αυτο!  δεν  ει!ναι  εφικτο!  προσκομι!ζεται  απο!  τον
ανα! δοχο στή ε!δρα τής υπήρεσι!ας, εφο! σον του! το ζήτήθει!. Οι καταγραφε!ς του αποτελου! ν
στοιχει!ο  για  τήν  παραλαβή!  του  αντικειμε!νου  τής  συ! μβασής  απο!  τήν  επιτροπή!
παραλαβή! ς.

Άρθρο 10
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

1. Η  παραλαβή!  των  παρεχο! μενων  υπήρεσιω! ν  γι!νεται  απο!  Τριμελή  Επιτροπή
Παραλαβής  που θα συγκροτήθει!   για το σκοπο!  αυτο! , συ! μφωνα με τήν παρα! γραφο 11
εδα! φιο δ΄   του α! ρθρου 221 του Ν. 4412/2016, συ! μφωνα με τα αναλυτικω! ς αναφερο! μενα
στο παρα! ρτήμα ΙΙ τής Διακή! ρυξής.
2. Κατα!  τή  διαδικασι!α  παραλαβή! ς  διενεργει!ται  ο  ως  α! νω  ε!λεγχος,  μπορει!  δε  να
καλει!ται  να  παραστει!  και  ο  ανα! δοχος.  Αν  ή  επιτροπή!  παραλαβή! ς  κρι!νει  ο! τι  οι
παρεχο! μενες  υπήρεσι!ες  δεν  ανταποκρι!νονται  πλή! ρως  στους  ο! ρους  τής  συ! μβασής,
συντα! σσεται πρωτο! κολλο προσωρινή! ς παραλαβή! ς, που αναφε!ρει τις παρεκκλι!σεις που
διαπιστω! θήκαν  απο!  τους  ο! ρους  τής  συ! μβασής  και  γνωμοδοτει!  αν  οι  αναφερο! μενες
παρεκκλι!σεις επήρεα! ζουν τήν καταλλήλο! λήτα των παρεχο! μενων υπήρεσιω! ν και συνεπω! ς
αν μπορου! ν οι τελευται!ες να καλυ! ψουν τις σχετικε!ς ανα! γκες.
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3. Στήν περι!πτωσή που διαπιστωθει!  ο! τι  δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα,  με
αιτιολογήμε!νή απο! φασή του αρμο! διου αποφαινο! μενου οργα! νου,  μπορει!  να εγκριθει!  ή
παραλαβή!  των εν λο! γω παρεχο! μενων υπήρεσιω! ν, με ε!κπτωσή επι! τής συμβατική! ς αξι!ας,
ή οποι!α θα πρε!πει  να ει!ναι ανα! λογή προς τις διαπιστωθει!σες παρεκκλι!σεις.  Μετα!  τήν
ε!κδοσή  τής  ως  α! νω  απο! φασής,  ή  επιτροπή!  παραλαβή! ς  υποχρεου! ται  να  προβει!  στήν
οριστική!  παραλαβή!  των παρεχο! μενων υπήρεσιω! ν τής συ! μβασής και να συντα! ξει σχετικο!
πρωτο! κολλο οριστική! ς παραλαβή! ς, συ! μφωνα με τα αναφερο! μενα στήν απο! φασή.
4. Το  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής εγκρι!νεται  απο!  το  αρμο! διο
αποφαινο! μενο ο! ργανο με απο! φασή!  του,  ή οποι!α κοινοποιει!ται  υποχρεωτικα!  και στον
ανα! δοχο.  Αν  παρε!λθει  χρονικο!  δια! στήμα  μεγαλυ! τερο  των  30  ημερών απο!  τήν
ήμερομήνι!α  υποβολή! ς  του  και  δεν  λήφθει!  σχετική!  απο! φασή  για  τήν  ε!γκρισή  ή!  τήν
απο! ρριψή!  του, θεωρει!ται ο! τι ή παραλαβή!  ε!χει συντελεσθει! αυτοδι!καια.
5. Ανεξα! ρτήτα απο!  τήν, κατα!  τα ανωτε!ρω, αυτοδι!καιή παραλαβή!  και τήν πλήρωμή!
του αναδο! χου, πραγματοποιου! νται οι προβλεπο! μενοι απο!  τή συ! μβασή ε!λεγχοι συ! μφωνα
με τήν παρα! γραφο 6 του α! ρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυήτική!  επιστολή!   καλή! ς
εκτε!λεσής δεν επιστρε!φεται  πριν τήν ολοκλή! ρωσή ο! λων των προβλεπο! μενων ελε!γχων
και ειδικο! τερα τής τή! ρήσής των υποχρεω! σεων του α! ρθρου 68 του ν. 3863/2010 και  τή
συ! νταξή των σχετικω! ν πρωτοκο! λλων. 

Άρθρο 11
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η δια! ρκεια τής συ! μβασής ορι!ζεται σε  δώδεκα (12) μήνες απο!  τήν 01/09/2020  και
λή! γει 30/08/2021,  με δυνατο! τήτα παρα! τασής για ε!ξι (6) μή! νες ,  εκτο! ς αν ή κατακυ! ρωσή
γι!νει μετα!  τήν 01/09/2020 οπο! τε ή δια! ρκεια τής συ! μβασής αρχι!ζει απο!  τήν ήμερομήνι!α
τής υπογραφή! ς τής  

Άρθρο 12
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ε!χει  καταθε!σει  τήν  υπ’  αριθ.  …………………..  εγγυήτική!  επιστολή!  καλή! ς
εκτε!λεσής των ο! ρων τής συ! μβασής τής Τρα! πεζας……………………….,  το υ! ψος τής οποι!ας
αντιστοιχει!  σε  ποσοστο!  5%  τής  συνολική! ς  συμβατική! ς  αξι!ας  του  Έργου,  μή
συμπεριλαμβανομε!νου του Φ.Π.Α.,  ή! τοι  εγγυήτική!  επιστολή!  ποσου!  € ……………………..€
συ! μφωνα με τα οριζο! μενα στήν υπ’ αριθ. ……./19 προκή! ρυξή. 
Η εγγυ! ήσή καλή! ς εκτε!λεσής επιστρε!φεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ με τήν λή! ξή τής συ! μβασής και
εφο! σον τήρή! θήκαν ο! λοι  οι  ο! ροι  τής  παρου! σας και  τήν εκκαθα! ρισή του συνο! λου των
απαιτή! σεων απο!  τα εδω!  συμβαλλο! μενα με!ρή 

Άρθρο 13
ΕΚΠΤΩΣΗ

Ο ανα! δοχος με τήν επιφυ! λαξή τής συνδρομή! ς λο! γων ανωτε!ρας βι!ας, κήρυ! σσεται υποχρε-
ωτικα!  ε!κπτωτος απο!  τήν συ! μβασή και απο!  κα! θε δικαι!ωμα που απορρε!ει απο!  αυτή! ν, εα! ν
δεν εκπλήρω! σει  τις  συμβατικε!ς  του υποχρεω! σεις  ή!  δεν  συμμορφωθει!  με  τις  γραπτε!ς
εντολε!ς τής αναθε!τουσας αρχή! ς, που ει!ναι συ! μφωνες με τήν συ! μβασή,  ή!  τις κει!μενες δια-
τα! ξεις.
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Στήν περι!πτωσή αυτή!  του κοινοποιει!ται ειδική όχληση, ή οποι!α περιλαμβα! νει συγκεκρι-
με!νή περιγραφή!  των ενεργειω! ν στις οποι!ες οφει!λει να προβει! αυτο! ς, θε!τοντας προθεσμι!α
για τή συμμο! ρφωσή!  του, ή οποι!α δεν μπορει!  να ει!ναι μικρο! τερή των  δεκαπέντε (15)
ημερών. Αν ή προθεσμι!α που τεθει! με τήν ειδική!  ο! χλήσή παρε!λθει χωρι!ς να συμμορφω-
θει!, κήρυ! σσεται αιτιολογήμε!να ε!κπτωτος με!σα σε τριάντα (30) ήμε!ρες απο!  τήν α! πρα-
κτή πα! ροδο τής ως α! νω προθεσμι!ας συμμο! ρφωσής. 
Στον ανα! δοχο που κήρυ! σσεται ε!κπτωτος απο!  τήν συ! μβασή, επιβα! λλεται, μετά από κλή-
ση του για παροχή εξηγήσεων, ή ολική!  κατα! πτωσή τής εγγυ! ήσής καλή! ς εκτε!λεσής τής
συ! μβασής,
Επιπλε!ον, μπορει!  να επιβλήθει!  προσωρινο! ς αποκλεισμο! ς του αναδο! χου απο!  το συ! νολο
των συμβα! σεων υπήρεσιω! ν των φορε!ων που εμπι!πτουν στο πεδι!ο εφαρμογή! ς του α! ρ-
θρου 74 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 14
ΡΗΤΡΕΣ

Αν οι υπήρεσι!ες παρασχεθου! ν απο!  υπαιτιο! τήτα του αναδο! χου μετα!  τή λή! ξή τής δια! ρκειας
τής συ! μβασής και με!χρι λή! ξής του χρο! νου τής παρα! τασής που χορήγή! θήκε, δυ! ναται να
επιβα! λλονται εις βα! ρος του ποινικε!ς ρή! τρες, με αιτιολογήμε!νή απο! φασή τής αναθε!του-
σας αρχή! ς. 
Οι ποινικε!ς ρή! τρες υπολογι!ζονται ως εξή! ς: 
α) για καθυστε!ρήσή που περιορι!ζεται σε χρονικο!  δια! στήμα που δεν υπερβαι!νει το 50%
τής προβλεπο! μενής ήμερή! σιας παροχή! ς υπήρεσιω! ν επιβα! λλεται ποινική!  ρή! τρα 2,5% επι!
τής συμβατική! ς αξι!ας χωρι!ς ΦΠΑ των υπήρεσιω! ν που παρασχε!θήκαν εκπρο! θεσμα, 
β) για καθυστε!ρήσή που υπερβαι!νει το 50% επιβα! λλεται ποινική!  ρή! τρα 5% χωρι!ς ΦΠΑ
επι! τής συμβατική! ς αξι!ας των υπήρεσιω! ν που παρασχε!θήκαν εκπρο! θεσμα, 
γ) οι ποινικε!ς ρή! τρες για υπε!ρβασή των τμήματικω! ν προθεσμιω! ν ει!ναι ανεξα! ρτήτες απο!
τις επιβαλλο! μενες για υπε!ρβασή τής συνολική! ς δια! ρκειας τής συ! μβασής και δυ! νανται να
ανακαλου! νται με αιτιολογήμε!νή απο! φασή τής αναθε!τουσας αρχή! ς, αν οι υπήρεσι!ες που
αφορου! ν στις ως α! νω τμήματικε!ς προθεσμι!ες παρασχεθου! ν με!σα στή συνολική!  τής δια! ρ-
κεια και τις εγκεκριμε!νες παρατα! σεις αυτή! ς και με τήν προυQ πο! θεσή ο! τι το συ! νολο τής
συ! μβασής ε!χει εκτελεστει! πλή! ρως. 
Το ποσο!  των ποινικω! ν ρήτρω! ν αφαιρει!ται/συμψήφι!ζεται απο! /με τήν αμοιβή!  του ανα-
δο! χου. 
Η επιβολή!  ποινικω! ν ρήτρω! ν δεν στερει! απο!  τήν αναθε!τουσα αρχή!  το δικαι!ωμα να κήρυ! -
ξει τον ανα! δοχο ε!κπτωτο. 

Άρθρο 15
ΕΚΧΩΡΗΣΗ

 Απαγορευ! εται ή εκχω! ρήσή απο!  τον ΑΝΑΔΟΧΟ σε οποιονδή! ποτε τρι!το των υποχρεω! σεων
και  δικαιωμα! των  του   που  απορρε!ουν  απο!  τήν  παρου! σα  συ! μβασή,  χωρι!ς  τήν
προήγου! μενή ε!γγραφή συναι!νεσή του Ο.Α.Ε.Δ.,  εκτο! ς   του λήξιπρο! θεσμου με!ρους τής
αμοιβή! ς  του,  το  οποι!ο  μπορει!  με  ε!γκρισή  του  Ο.Α.Ε.Δ  να  εκχωρή! σει  σε  τρα! πεζα  τής
επιλογή! ς του.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ρήτα!  συμφωνει!ται  ο! τι  ή  παρου! σα  συ! μβασή  καθω! ς  και  ο! λα  τα  Παραρτή! ματα  που
επισυνα! πτονται  και  αποτελου! ν  αναπο! σπαστο  τμή! μα  αυτή! ς,  συνιστου! ν  τήν  πλή! ρή
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συμφωνι!α  των  μερω! ν  και  υπερισχυ! ουν  κα! θε  α! λλής  προήγου! μενής  συμφωνι!ας,
συμπλήρωματική! ς  ή!  παρα! λλήλής,  γραπτή! ς  ή!  προφορική! ς  ή!  δή! λωσής  γραπτή! ς  ή!
προφορική! ς των μερω! ν. 

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ

Τα  συμβαλλο! μενα  με!ρή  δεν  θα  θεωρήθει!  ο! τι  ε!χουν  απαλλαγει!  ή!  παραιτήθει!  απο!
δικαιω! ματα, εξουσι!ες ή!  υποχρεω! σεις τους δυνα! μει τής παρου! σας απλω! ς και μο! νο λο! γω
τυχο! ν εφαρμογή! ς εκ με!ρους τους πρακτικω! ν αντι!θετων με τους ο! ρους τής παρου! σας ή!
λο! γω  παρα! λειψής  ή!  αμε!λειας  εκ  με!ρους  τους  να  ασκή! σουν  οποιοδή! ποτε  δικαι!ωμα
συ! μφωνα  με  τήν  παρου! σα  ή!  να  εμμει!νουν  για  πλή! ρή  συμμο! ρφωσή  του
αντισυμβαλλομε!νου  με  τις  υποχρεω! σεις  τής  παρου! σας.  Η  ε!στω  και  μακρα!  ανοχή!
παραβα! σεων τής παρου! σας απο!  τον αντισυμβαλλο! μενο σε καμι!α περι!πτωσή δεν δήλω! νει
ή!  τεκμήριω! νει παραι!τήσή απο!  τα δικαιω! ματα ή!  αποδυνα! μωσή αυτω! ν. 

ΑΡΘΡΟ 18
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποι!ήσή  τής  παρου! σας  συ! μβασής  μπορει!  να  γι!νει  μο! νο  σε  αντικειμενικα!
δικαιολογήμε!νες  περιπτω! σεις,  συ! μφωνα  με  ο! σα  ορι!ζονται  στο  α! ρθρο  132  του  Ν.
4412/2016 μετα!  απο!  σχετική!  γνωμοδο! τήσή του αρμοδι!ου οργα! νου (α! ρθρο 201 του Ν.
4412/2016), ή οποι!α εγκρι!νεται απο!  το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. 

ΑΡΘΡΟ 19
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΟΑΕΔ μπορει!, με τις προυQ ποθε!σεις που ορι!ζουν οι κει!μενες διατα! ξεις, να καταγγει!λει τή
συ! μβασή κατα!  τή δια! ρκεια τής εκτε!λεσή! ς τής, εφο! σον:
α)  ή  συ! μβασή  ε!χει  υποστει!  ουσιω! δή  τροποποι!ήσή,  κατα!  τήν  ε!ννοια  τής  παρ.  4  του
α! ρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτου! σε νε!α διαδικασι!α συ! ναψής συ! μβασής 
β)  ο  ανα! δοχος,  κατα!  το  χρο! νο  τής  ανα! θεσής  τής  συ! μβασής,  τελου! σε  σε  μια  απο!  τις
καταστα! σεις που αναφε!ρονται στήν παρα! γραφο 2.2.3.1 και, ως εκ του! του, θα ε!πρεπε να
ε!χει αποκλειστει! απο!  τή διαδικασι!α συ! ναψής τής συ! μβασής,
γ) ή  συ! μβασή δεν ε!πρεπε να ανατεθει!  στον ανα! δοχο λο! γω σοβαρή! ς  παραβι!ασής των
υποχρεω! σεων που υπε!χει απο!  τις Συνθή! κες και τήν Οδήγι!α 2014/24/ΕΕ, ή οποι!α ε!χει
αναγνωριστει!  με  απο! φασή  του  Δικαστήρι!ου  τής  Ένωσής  στο  πλαι!σιο  διαδικασι!ας
δυνα! μει του α! ρθρου 258 τής ΣΛΕΕ.
Η συ! μβασή καταγγε!λλεται υποχρεωτικα!  εφο! σον συντρε!χει ή περι!πτωσή τής παρ. 5 ή!  τής
παρ. 7 του α! ρθρου 68 του ν. 3863/2010 . 

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ΟΑΕΔ ε!χει το δικαι!ωμα να κήρυ! ξει, αζήμι!ως για αυτο! ν, ε!κπτωτο τον ΑΝΑΔΟΧΟ, αν δεν
εκπλήρω! νει  ή!  εκπλήρω! νει  πλήμμελω! ς  τις  συμβατικε!ς  του  υποχρεω! σεις  ή!  παραβια! ζει
κατ΄εξακολου! θήσή  ουσιω! δεις  ο! ρους  τής  παρου! σας  συ! μβασής,  εφο! σον  μετα!  απο!  δυ! ο
τουλα! χιστον διαδοχικε!ς σχετικε!ς ε!γγραφες επισήμα! νσεις των αρμοδι!ων υπήρεσιω! ν του
ΟΑΕΔ δεν συμμορφω! νεται με τις υποδει!ξεις τους.  
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ΑΡΘΡΟ 21
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η  παροχή!  των υπήρεσιω! ν  του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γι!νεται στους χω! ρους που ορι!ζει  κα! θε
φορα!  ο Ο.Α.Ε.Δ. 

Άρθρο 22
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ΄ο! λή  τή  δια! ρκεια  ισχυ! ος  τής  παρου! σας  συ! μβασής  αλλα!  και  μετα!  τή  λή! ξή  ή!  λυ! σή
αυτή! ς,  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  αναλαμβα! νει  τήν  υποχρε!ωσή  να  τήρει!  εμπιστευτικα!  και  να  μή
γνωστοποιει!  σε  τρι!τους  χωρι!ς  τή  γραπτή!  συγκατα! θεσή!  του  Ο.Α.Ε.Δ.  οποιαδή! ποτε
ε!γγραφα ή!  πλήροφορι!ες περιε!λθουν σε γνω! σή του κατα!  τήν εκτε!λεσή των υπήρεσιω! ν
και τήν εκπλή! ρωσή των υποχρεω! σεω! ν του. 

Άρθρο 23
ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η παρου! σα συ! μβασή καθω! ς και κα! θε διαφορα!  που απορρε!ει απο!  αυτή! ν διε!πεται απο!  τις
διατα! ξεις του Ελλήνικου!  Δικαι!ου.
Σε περι!πτωσή διαφορω! ν, που ενδεχομε!νως προκυ! ψουν σχετικα!  με τήν ερμήνει!α ή!  τήν
εκτε!λεσή ή!  τήν εφαρμογή!  τής συ! μβασής ή!  εξ αφορμή! ς αυτή! ς, ο ΟΑΕΔ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
καταβα! λλουν κα! θε προσπα! θεια για τή φιλική!  επι!λυσή!  τους, συ! μφωνα με τους κανο! νες
τής καλή! ς πι!στής και των χρήστω! ν συναλλακτικω! ν ήθω! ν.
Κα! θε διαφορα!  μεταξυ!  των συμβαλλο! μενων μερω! ν που προκυ! πτει απο!  τις συμβα! σεις που
συνα! πτονται  στο  πλαι!σιο  τής  παρου! σας  διακή! ρυξής,  επιλυ! εται  με  τήν  α! σκήσή
προσφυγή! ς ή!  αγωγή! ς στο Διοικήτικο!  Εφετει!ο τής Περιφε!ρειας, στήν οποι!α εκτελει!ται ή
ε!καστή συ! μβασή, κατα!  τα ειδικο! τερα οριζο! μενα στις παρ. 1 ε!ως και 6 το α! ρθρου 205Α του
ν. 4412/2016. 
Κατα!  τα λοιπα!  ισχυ! ουν οι ο! ροι τής υπ’ αριθ. .../2019 Διακή! ρυξής, ο! πως και οι ο! ροι τής
Τεχνική! ς  και  Οικονομική! ς  Προσφορα! ς  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  που ο! λα  επισυνα! πτονται  στήν
παρου! σα ως Παραρτή! ματα και αποτελου! ν αναπο! σπαστα τμή! ματα αυτή! ς.

Σε  πίστωση  των  ανωτε!ρω  συμφωνήθε!ντων  συντα! χθήκε  το  παρο! ν  σε  τε!σσερα  (4)
ο! μοια πρωτο! τυπα και αφου!  διαβα! στήκε και υπογρα! φήκε ως ακολου! θως, ε!λαβε ο πρω! τος
των συμβαλλομε!νων τρι!α (3) και ο δευ! τερος ε!να (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ «Ο.Α.Ε.Δ.»    ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ               Για τoν ‘ΑΝΑΔΟΧΟ’’ 

______________________                                                                                         ____________________

Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης                                  
Υποστήριξης
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Προκή! ρυξή  υπ’ αριθ. …../2019
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνική!  Προσφορα!  και Οικονομική!  Προσφορα!  του Αναδο! χου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εγγυ! ήσή Καλή! ς Εκτε!λεσής 
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