
 

 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 6εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ 

ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 
 

 Πην Τπρηθφ ζήκεξα ηελ 16ελ ηνπ κελφο Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 

13:00΄, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3132/12-3-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. θαη επηδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

75 ηνπ Λ. 3852/2010 ζε φια ηα κέιε θαη δεκνζηεχζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

1. Μπξηδάθε Ξαληειή, σο Ξξφεδξν,  

2. Σαξνθφπν Ξαληειή, σο Αληηπξφεδξν, απφληα, 

3. Ξεηξίηζε-Κνπξάλη Αηθαηεξίλε, απνχζα, αλαπιεξνχκελε απφ ηελ θ. Γεκνπιά Διηζζάβεη-Διέλε, 

4. Γάην Γεψξγην-Αιθηβηάδε, απφληα, αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ θ. Ξαπαγεσξγίνπ Ιεσλίδα, 

5. Αγγειάθε-Ιπθνχξε Αλαζηαζία,  

6. Καδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απφληα, 

7. Εέππνπ-Σαξιαχηε Διέλε, απνχζα, σο κέιε,  

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απφθαζε επί ησλ 

θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ.  

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κνχηζηνο 

Γεψξγηνο.  

Ν Ξξφεδξνο, αθνχ δηαπίζησζε λφκηκε απαξηία ησλ κειψλ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

 

ΘΔΚΑ  2Ν Ζ.Γ. 

Έγθξηζε ησλ εγγξάθσλ ζχκβαζεο θαη θαζνξηζκφο φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ δηεζλνχο 

δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο «Γαπάλεο θχιαμεο θηεξίσλ, 

άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Λ. 3731/2008». 

 

Δηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Ξξφεδξνο είπε: 

Γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ θηεξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ, απαηηείηαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Γαπάλεο θχιαμεο θηεξίσλ (άξζξ. 21 παξ. 11 ηνπ Λ. 

3731/2008)», πξνυπνινγηζκνχ 562.140,73 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 24% . 

Ζ δαπάλε ησλ εξγαζηψλ ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α.10.6278.0001 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, γηα  πνζφ έσο 216.000,00 €, ελψ ην ππφινηπν πνζφ ηεο 

             

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 
ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ ΑΓΑ:   

ΓΟΑΦΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 62/16-3-2018 
Καξαζσλνδξφκνπ 95 Αξηζκ. – ρξνλ. – Απφθαζεο 

ΤΣΗΘΝ, Ρ.Θ. 154 52 Αξηζκ. Ξξση.: 3608/21-3-2018 

ηει.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 6Γ6ΚΩΗ8-Φ0Σ



 

ζπκβαηηθήο δαπάλεο 346.140,73 € ζα βαξχλεη αληίζηνηρν Θ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 

Ιφγσ ηνπ χςνπο ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλάζεζε ζα γίλεη κε ειεθηξνληθφ αλνηθηφ 

δηαγσληζκφ άλσ ησλ νξίσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηεο κε αξ. 56902/215/02-06-2017 

(Β' 1924) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο “Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)”. 

Κε ηελ κε αξ.320/2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ΑΓΑ: 6Ο1ΘΥΖ8-Ε7Λ) εγθξίζεθε ε 

δηελέξγεηα αλνηθηνχ δηεζλή ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο «Γαπάλεο θχιαμεο 

θηηξίσλ (άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ N. 3731/2008)» γηα έλα (1) έηνο, ηνπο φξνπο ηνπ νπνίνπο ζα θαζνξίζεη κε 

απφθαζή ηεο ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006 (Θ.Γ.Θ) θαη ηνπ Λ. 

4412/2016, ζε βάξνο ηνπ Θ.Α εμφδσλ 10.6278.0001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.  

Ζ Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ζπλέηαμε ηελ κε αξ.2/2018 κειέηε γηα ηελ ελ ιφγσ παξνρή 

ππεξεζίαο, ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) σο 

πξσηνγελέο αίηεκα κε Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Κεηξψνπ (ΑΓΑΚ): 18REQ002774577. 

Κε ηελ κε αξ.31/2018 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: Υ02ΕΥΖ8-ΤΤ7) ηξνπνπνηήζεθε ε 

κε αξ.269/2017 απφθαζή ηεο (ΑΓΑ: 7ΘΡΞΥΖ8-ΗΒ2) θαη ζπγθξνηήζεθε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ 

πεξεζηψλ, έηνπο 2018. 

Κε ηελ κε αξ.54/2018 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 9ΝΓΝΥΖ8-ΘΓΦ), εγθξίζεθε ε 

δαπάλε θαη δηαηέζεθε πίζησζε πνζνχ 216.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Θ.Α.10.6278.0001  κε ηίηιν: «Γαπάλεο 

Φχιαμεο Θηεξίσλ άξζξν 21 παξ.11 ηνπ λ.3731/2008», ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 θαη κε ηελ κε αξ.221/2018 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο (ΑΓΑ: ΥΗΠ5ΥΖ8-

73Ο) εγθξίζεθε ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. 

 Όζνλ αθνξά ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ 

άξζξνπ 54 ηνπ Λ.4412/2016, ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 «Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 61». 

 Ζ έλλνηα ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 εδ.14 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

 Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1ε ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ.3852/2010:  

«Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη φξγαλν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. 

Δηδηθφηεξα έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

ε) κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο, θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, 

δηεμάγεη θαη θαηαθπξψλεη φιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

δεκνπξαζηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, απφ κέιε ηεο, δεκνηηθνχο 

ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο». 

ΑΔΑ: 6Γ6ΚΩΗ8-Φ0Σ



 

Πε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ε Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ππνβάιιεη γηα έγθξηζε 

ηελ ππ’ αξ.2/2018 κειέηε (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο), ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο φξνπο 

δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθoχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Γαπάλεο 

θχιαμεο θηεξίσλ, άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Λ. 3731/2008», πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο, σο αθνινχζσο: 

1. ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

1.1 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ-ΤΣΗΘΝ 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΚΑΟΑΘΥΛΝΓΟΝΚΝ 95 

Ξφιε ΤΣΗΘΝ 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 154 52 

Σψξα ΔΙΙΑΓΑ 

Θσδηθφο ΛUTS EL301 

Ρειέθσλν 213-2014700 

Φαμ 210-6722934 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν  psychiko@otenet.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

Καξαζσλνδξφκνπ 95-Τπρηθφ  
Ρ.Θ. 15 452 

θ. Σξήζηνο Κπέιινο  
ηει. +30 213-2014706,  

Φαμ: +30 210-6722934, 

 e-mail: c.bellos@0177.syzefxis.gov.gr 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) http://www.philothei-psychiko.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Γήκνο θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Θπβέξλεζε,  ζηνλ πνηνκέα ΝΡΑ. 

 

Θχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη νη Γεληθέο Γεκφζηεο πεξεζίεο. 

 

Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 
πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) : http://ebs.eprocurement.gov.gr κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ζηελ δηεχζπλζε (URL): 
http://www.philothei-psychiko.gr 

β) Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε. 

1.2 Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Σξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

 

Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Γ6ΚΩΗ8-Φ0Σ



 

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 10.6278.0001 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, γηα πνζφ έσο 216.000,00 €. 

Πρεηηθή ε ππ’ αξ.54/2018 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 9ΝΓΝΥΖ8-ΘΓΦ) πεξί έγθξηζεο δαπαλψλ 

θαη δηάζεζεο (ςήθηζεο) πηζηψζεσλ, ελψ ην ππφινηπν πνζφ ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο 346.140,73 €  ζα βαξχλεη 

αληίζηνηρν Θ.Α. ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 Ρα πξναλαθεξφκελα πνζά δχλαληαη λα πξνζαξκνζζνχλ αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο θαη έλαξμεο 

ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

 Νη πηζηψζεηο πνπ ζα θαιχςνπλ ηε ζρεηηθή δαπάλε πξνέξρνληαη απφ ίδηνπο πφξνπο. 

1.3 Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Ζ πξνζηαζία θαη ε αζθάιεηα ησλ δεκνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ είλαη κία 

απφ ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ζην Γήκν Φηινζέεο-

Τπρηθνχ ζπλέβεζαλ πεξηζηαηηθά έλνπιεο βίαο (ιεζηείεο θαηαζηεκάησλ, δηαξξήμεηο δεκνηηθψλ θηηξίσλ, 

θαηνηθηψλ, θαηαζηξνθέο νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ θαη πιαηεηψλ, θ.ι.π.). 

Νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο αθνξνχλ ζηε θχιαμε θαη αζθάιεηα ησλ δεκνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληα ρψξνπ απηψλ, ζηελ πξνζηαζία ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ, αζιεηηθψλ ρψξσλ, παηδηθψλ ραξψλ, 

πάξθσλ θαη πιαηεηψλ απφ βαλδαιηζκνχο, δνιηνθζνξέο θαη θαηαζηξνθηθέο επεκβάζεηο ηξίησλ ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 6.2 ηεηξ.ρικ ηνπ Γήκνπ. 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηε ζπληαρζείζα  κειέηε αθνξά ηηο παξαθάησ εηδηθφηεξεο 

ππεξεζίεο: 

1. Ρε θχιαμε θαη αζθάιεηα φισλ ησλ δεκνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ απηψλ. 

Νη παξαπάλσ ππεξεζίεο θχιαμεο θαη αζθάιεηαο ζα πινπνηνχληαη απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη 

λφκηκεο κεζφδνπο θαη κέζα πνπ ζα δηαζέηεη ν αλάδνρνο γηα φιν ην ζπκβαηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

2. Ρελ απνηξνπή εηζφδνπ αηφκσλ κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε δεκνηηθνχο ρψξνπο θαη 

εγθαηαζηάζεηο, ζρνιεία, γπκλαζηήξηα, γήπεδα θαη δεκνηηθά θηίξηα. 

3. Ρελ απνηξνπή κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη λφκηκα κέζα θάζε παξάλνκσλ ελεξγεηψλ 

(θινπψλ, βαλδαιηζκψλ, θαηαζηξνθψλ, θσηηάο, θ.η.ι.) απφ άηνκα κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

4. Ηδηαίηεξα, αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ ζθνπείηαη λα είλαη ε θχιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

Ξξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ φπνπ ε παξνρή ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θχζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ δεκνηηθή 

αξρή απνζθνπεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο απφ ηνπο ππνςήθηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη νπνίεο πιένλ 

ησλ ζηφρσλ  αζθάιεηαο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3, ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ απηψλ εθπαίδεπζεο ήηνη αλήιηθα παηδηά, γνλείο πνπ πξνζέξρνληαη θαη ειεγρφκελε 

πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο απηνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο ρσξίο παξαθψιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζθνπψλ ηνπο θαη κε ζεβαζκφ πξνο ηηο πξνιερζείζεο επαίζζεηεο νκάδεο πξνζψπσλ (αλήιηθα ηέθλα, ζπλνδνί 

θαη πξνζσπηθφ). Ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ησλ πξναχιησλ ρψξσλ θαη ηελ αλάγθε γηα δηαξθή παξνπζία ησλ 

θπιάθσλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, αιιά θαη ηελ άκεζε επνπηεία ησλ καζεηψλ ζε απηνχο, θξίλεηαη αλαγθαία ε 

γλψζε θαη ρξήζε απηντζνξξνπνχκελσλ ζθνχηεξ ηχπνπ Segway, γηα ηελ ρξήζε ησλ νπνίσλ, ε εηαηξία θχιαμεο 

ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη άκεζα πξνζσπηθφ ην νπνίν λα έρεη εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή 

ππφδεημε – απαίηεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. 

Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ  θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 

79713000-5  

Γεθηέο γίλνληαη κφλνλ νη πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη φρη κέξνο ησλ 

εξγαζηψλ.  
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Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ειάρηζησλ θξηηεξίσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλαδφρνπ λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ζε αληίζηνηρεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο.   

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 453.339,30  € ρσξίο ΦΞΑ (562.140,73 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 24%). 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, κε δπλαηφηεηα 

παξαηάζεσο κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζηελ κε αξ. 2/2018 

κειέηε ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Νη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα παξέρνληαη νη 

ππεξεζίεο θχιαμεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηδία αληίιεςε ηνπ έξγνπ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαξηίζνπλ ζρεηηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην.  

Πηηο 11/04/2018, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9:00 π.κ., ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ αξκφδην ππάιιειν ηνπ 

Γήκνπ, επηηφπηα επίζθεςε ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο θχιαμεο.  

Όπνηνο επηζπκεί λα παξαζηεί, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ κέρξη ηηο 

05/04/2018 (αξκφδηνο: θ. Σξήζηνο Κπέιινο, Καξαζσλνδξφκνπ 95-Τπρηθφ-1νο φξνθνο).  

Ζ σο άλσ επίζθεςε ζα πξέπεη λα βεβαησζεί κε έγγξαθν ηνπ Γήκνπ ην νπνίν θαη ζα πεξηιεθζεί επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ζηνλ (ππν)θάθειν Ρερληθήο Ξξνζθνξάο 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο,  

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο.  

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 3852/2010 (Φ.Δ.Θ 87/Α/07-06-2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο ») φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ.4412/2016 

 ηνπ  λ. 3463/2006 (ΦΔΘ  114/Α/8-6-2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ»)  

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ 
Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 
ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην» 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα 
Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 
ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο 
ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά 
Θέκαηα”,  
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 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 
ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηεο κε αξ.57654/23-05-2017 (Β’ 1781) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο “Οχζκηζε 
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο”, 

 ηεο κε αξ. 56902/215/02-06-2017 (Β' 1924) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
“Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)”, 

 ηνπ λ. 4491/2017 (ΦΔΘ 152 Α’ 2017)“Λνκηθή αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ – Δζληθφο 
Κεραληζκφο Δθπφλεζεο, Ξαξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πρεδίσλ Γξάζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα 
ηνπ Ξαηδηνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ λ. 4496/2017 (ΦΔΘ 170 Α’ 2017) "Ρξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2939/2001 γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 
ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, πξνζαξκνγή ζηελ Νδεγία 2015/720/ ΔΔ, ξχζκηζε ζεκάησλ 
ηνπ Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ Αλαθχθισζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο", 

 ηνπ λ. 4497/2017 (ΦΔΘ 171 Α’ 2017) “Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 
εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”,  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ 
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη 
ξεηά παξαπάλσ. 

 ηεο κε αξ.320/2018 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο  αλνηθηνχ δηεζλή 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο «Γαπάλεο θχιαμεο θηηξίσλ (άξζξν 21 παξ. 

11 ηνπ N. 3731/2008)» γηα έλα (1) έηνο, ηνπο φξνπο ηνπ νπνίνπο ζα θαζνξίζεη κε απφθαζή ηεο ε 
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006 (Θ.Γ.Θ) θαη ηνπ Λ. 4412/2016, ζε 

βάξνο ηνπ Θ.Α εμφδσλ 10.6278.0001  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018. (ΑΓΑ: 6Ο1ΘΥΖ8-
Ε7Λ). 

 ηεο κε αξ.31/2018 απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε επηηξνπή 
δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, έηνπο 2018 (ΑΓΑ: Υ02ΕΥΖ8-ΤΤ7). 

 ηεο κε αξ.2/2018 κειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θαηαρσξήζεθε 
ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη έιαβε Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο 

Κεηξψνπ (ΑΓΑΚ “18REQ002774577”).  

 ηεο κε αξ.54/2018 απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη 
δηαηέζεθε πίζησζε πνζνχ 216.000,00 €, ζε βάξνο ηνπ Θ.Α.10.6278.0001  κε ηίηιν: «Γαπάλεο 

Φχιαμεο Θηεξίσλ άξζξν 21 παξ.11 ηνπ λ.3731/2008 », ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 (ΑΓΑ: 9ΝΓΝΥΖ8-ΘΓΦ) 

 ηεο κε αξ.221/2018 Απφθαζεο Αλάιεςεο πνρξέσζεο (ΑΓΑ: ΥΗΠ5ΥΖ8-73Ο). 

 ηεο απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, 
θαζνξίζηεθαλ νη φξνη δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Γαπάλεο Φχιαμεο Θηεξίσλ, άξζξν 21 παξ.11 ηνπ λ.3731/2008». 

1.5 Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ε 23/04/2018 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 17:00 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

Ξξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 23/03/2018 ζηελ 

πεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  
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Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.:  

http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα 

ΔΠΖΓΖΠ έιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ : 55558. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εηδηθά γηα ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ Ν.Ρ.Α. α΄ βαζκνχ, ιφγσ νιηθήο 

θαηάξγεζεο ηνπ Ξ.Γ.28/1980, δελ πξνβιέπεηαη ε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ζε θακία 

εθεκεξίδα. 

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ).  

Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :   

www.philothei-psychiko.gr ζηελ δηαδξνκή : Δίζνδνο ► Αλαθνηλψζεηο Γήκνπ ► Ξξνθεξχμεηο-Ξξνκήζεηεο.  

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο 

δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα 

φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 

ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

2. ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

2.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο  είλαη ηα αθφινπζα: 

 ε Ξξνθήξπμε ηεο Πχκβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 ε παξνχζα Γηαθήξπμε  

 ε κε αξ.2/2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 

απηήο  

 ην  Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο [ΔΔΔΠ]  

 ην έληππν «Αλάιπζε Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο» 

 νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Ξξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο 

νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2.1.3 Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ 10ε 

εκέξα πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη ηηο 13/04/2018 θαη 

απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  

ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ 

ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο 

δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη 

ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4 Γιψζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο 

πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο 

ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί 

ην έγγξαθν. 

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη 

έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 

Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 

παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ 

ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ 

θνξέα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο 

ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ 

εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ 

θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο 

έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο 

θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν 

ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 

ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο - Θξηηήξηα Ξνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη 

λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο  

3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.  

Πηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε ηειεπηαία ζα πξέπεη λα ζπζηήζεη, 

πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θνηλνπξαμία (δηα ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ) κε ηελ χπαξμε ελφο θαη 

κνλαδηθνχ αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνρήο ππεξεζίαο. Ρα 

κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο επζχλνληαη έθαζηνο, έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

4. Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή καδί κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζην 

δηαγσληζκφ δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πξνζθνξάο.  

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνζηνχ 2% επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ρσξίο ην Φ.Ξ.Α., πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9.066,79 € (ελλέα ρηιηάδσλ εμήληα έμη 

επξψ θαη εβδνκήληα ελλέα ιεπηψλ).  

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 
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Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη γηα ηξηαθφζηα (300) εκέξεο, άιισο ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.  

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ 

πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

2.2.3 Ιφγνη απνθιεηζκνχ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, 

ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο 

Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), 

θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 

αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 

απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE 

ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ 

ζηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. 

Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά 

ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο,(α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε 

2.2.3.2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο.  

ή/θαη 

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα 
ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα 

κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ 
πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν 

(2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά 
απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ.  

2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  
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 (γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 

4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην 

πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, 

γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ 

γεγνλφηνο.  

Δηδηθά γηα ηελ παξνχζα, σο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, λννχληαη, ηδίσο νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.3863/2010,φπσο ηζρχεη.  

2.2.3.4. Ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε 

θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.5.  Ξξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ θαη 2.2.3.3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα 

κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο 

απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη 

απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 

παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο 

απφθαζεο απηήο. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο 

δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ 

ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 

ΑΔΑ: 6Γ6ΚΩΗ8-Φ0Σ



 

2.2.3.7. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ 

λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο.  

2.2.4 Θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα 

αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ, ήηνη: Ξαξνρή 

ππεξεζηψλ θχιαμεο .  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Λ. 

4412/2016. Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε 

ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα 

επαγγεικαηηθά θαη/ή εκπνξηθά κεηξψα.  

Δηδηθά γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 

νηθείν Δπηκειεηήξην θαη λα δηαζέηνπλ ηελ Δηδηθή Άδεηα Ιεηηνπξγίαο, ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3707/2008 (ΦΔΘ.209/Α/8.10.08) 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε πιήξσζε ησλ παξαπάλσ 

απαηηήζεσλ πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

2.2.5 Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) Λα κελ ππήξμε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξά αξλεηηθφ  ην απνηέιεζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ ηξηψλ (3) 

ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ (2014, 2015, 2016) κε ειάρηζην πνζνζηφ θεξδνθνξίαο ην 20% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, αλά ρξήζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε 

έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε αλσηέξσ πξνυπφζεζε ζα πξέπεη λα πιεξνχηαη απηνηειψο απφ έθαζην κέινο 

ηεο έλσζεο 

β) Διάρηζην θχθιν εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2014, 2015, 2016), ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο ή 

κεγαιχηεξνο κε ην δηπιάζην ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΞΑ.  

Δάλ ν ζπκκεηέρσλ ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ 

απαηηνχκελνπ, ηφηε ν ειάρηζηνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ αλσηέξσ πξνυπφζεζε, 

θαηά ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

γ) Ξηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα χςνπο 300.000,00 € (ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ) κε ελδεηθηηθφ θείκελν:  

Α) Ζ Ρξάπεδά καο έρεη εγθξίλεη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρεη θαζνξίζεη θαη έρνπλ 
γλσζηνπνηεζεί ζηελ εηαηξία, πηζηνδνηηθά φξηα γηα ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ  ____________€ 

Β) Αλαθνξηθά κε ηνλ αλσηέξσ Γηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρεηε, ε Ρξάπεδά καο 
πξνηίζεηαη λα εμεηάζεη νηνδήπνηε αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο κε βάζε ηα Ρξαπεδηθά θξηηήξηα, ηνπο ηζρχνληεο 
λνκηζκαηνπηζησηηθνχο θαλφλεο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαηά ηνλ ρξφλν 
ππνβνιήο ηνπ. 
Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα αξθεί λα θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά απφ 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  
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δ) Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ηζρχ Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο (ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ), αζξνηζηηθνχ 

νξίνπ ηνπιάρηζηνλ 3.000.000,00€ κε φξην αλά δεκία ηα 2.000.000,00€  

ε) Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο Γηθνγξάθνπ ζηε δηαδηθαζία ησλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ. 

2.2.6 Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  

Ν Γήκνο σο έρσλ ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλεη πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηε θχιαμε ησλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ 

θαη ρψξσλ ηνπ, θαζψο θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ θάζε είδνπο πεξηνπζία ηνπ, απνδίδεη κέγηζηε ζεκαζία ν 

ππνςήθηνο ή ν πξνζθέξσλ λα δηαζέηεη ηηο εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, ηηο ηερληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε γλψκνλα ηελ έθηαζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, ηελ 

πνιππινθφηεηα απηνχ, θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαη είλαη αλάινγεο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.   

Κε βάζε ηα παξαπάλσ,  νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

1. Ρερληθφ ηκήκα ην νπνίν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ζηα Γεκνηηθά 

Θαηαζηήκαηα 

2. Ππζηήκαηα αζθαιείαο ζπλδεδεκέλα ζην Θέληξν Ιήςεσο Πεκάησλ 
3. πεχζπλν έξγνπ κε απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία δέθα (10) εηψλ ζε ππεξεζίεο θχιαμεο 

2.2.7 Ξξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, κε ηα αθφινπζα πξφηππα πνηφηεηαο ή ηζνδχλακα: 

 ISO 9001:2008 (Γηαρείξηζε Ξνηφηεηαο) 

 ΔΙΝΡ   1801:2008,  OHSAS   18001:2007 (Γηαρείξηζε πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία) 

 ISO 27001:2013 (Πχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ) 

 ISO 39001:2012 (Πχζηεκα δηαρείξηζεο νδηθήο αζθάιεηαο) 

 ISO 14001:2004 (Πχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο) 

2.2.8 Πηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο 

(ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), 

λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. Πηελ 

πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε 

ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο (ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ή ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο) ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα 

ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, 

κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή 

ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

πφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

2.2.9 Θαλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Ξξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  
Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 
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2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, ππνβάιινπλ, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην 

άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ην νπνίν απνηειεί 

ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Ρν ΔΔΔΠ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ 

ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 

ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν 

ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο  πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο 

εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 

Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα (Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) 
Α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο 

νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 

3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 

ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ 

ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε 

(παξάγξαθνη 2.2.4-2.2.8).  

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, 

εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ 

ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2  θαη 2.2.3.3.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη 

ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο 

πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο 

Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ).  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη 

αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά1: 

                                                           
1
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβών αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
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α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 (ιφγνη  απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο) απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο 

άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ 

θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν.  

Αλαιπηηθφηεξα, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν απηνχ έγγξαθν πξνζθνκίδνπλ: 

α. ν ίδηνο, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή νη δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ν.Δ.), 

εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), 

β. ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο 

(Α.Δ.), 

γ. ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, 

δ. ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ζε πεξίπησζε ηδησηηθήο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο, 

ε. ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δηνίθεζε ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη 

ζη. ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο θπζηθά πξφζσπα. 

Πεκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεη ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf ηηο αλαθεξφκελεο ζε 

απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

β) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 (ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ θαη εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο) πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο απφ 

ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θφξσλ θαη 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα ην πηζηνπνηεηηθφ 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο αθνξά: 

i. νξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο  

ii. ηφζν ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φζν 
θαη ηνπο εθπξνζψπνπο απηνχ, εθφζνλ ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε 

δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην ΔΦΘΑ θαη ζα 
ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο 

                                                                                                                                                                                                    
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιώςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χώρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από 
δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειώνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χώρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακώσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικών εγγράφων φζρουν κεώρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικών εγγράφων, εφόςον 

υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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θνηλσληθήο αζθάιηζεο  ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο. Πχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 258/05 θαη 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, νη ΑΔ εηαηξείεο, είλαη ππνρξεσκέλεο λα αζθαιίζνπλ ζηνλ ΝΑΔΔ ηα κέιε ηνπ 

Γ.Π., εθφζνλ απηά είλαη κέηνρνη θαηά πνζνζηφ 3% ηνπιάρηζηνλ. 

Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.3 πεξίπησζε β΄ (ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ιφγσ ππαγσγήο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε θαηάζηαζε πνπ θσιχεη ηε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο), πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο 

- κέινπο ή ρψξαο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη: δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ 

ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ρν 

πηζηνπνηεηηθφ  φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην 

νηθείν Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε 

κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά 

ηζρχνπλ. Ρα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε 

εθθαζάξηζε. Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν 

ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 

2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 

δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε 

β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 (ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 

απνθιεηζκνχ. 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ 

θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.7. (εάλ έρεη επηβιεζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

74 ηνπ λ. 4412/2016. 
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B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο), ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο: 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνβάιινπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ θαη εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη 

αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη 

φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Δηδηθά νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο:  

α) Ξηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηνπ ηφπνπ πνπ αζθνχλ ην 

επάγγεικά ηνπο κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη ην εηδηθφ επάγγεικα απηψλ θαζψο θαη ε άζθεζή ηνπ απφ ην νπνίν ζα 

πξνθχπηεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζε απηφ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Απφ ην 

πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ζπλδξνκέο, θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Δηδηθή Άδεηα Ιεηηνπξγίαο, ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.3707/2008 (ΦΔΘ 209/Α/8.10.08). 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε πιήξσζε ησλ παξαπάλσ 

απαηηήζεσλ πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.5 ηεο παξνχζαο: 

α) Γεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ (2014, 2015, 

2016) (φπσο αληίγξαθα ηζνινγηζκψλ).  

Πε πεξίπησζε ππνςεθίσλ, πνπ δελ έρνπλ θαηά λφκν ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή 

δηαξθεί αθφκε ε πξνζεζκία δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρσξίο απηέο λα έρνπλ δεκνζηεπζεί, 

είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηάζεζε πεχζπλεο Γήισζεο ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλεο πεξί ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία γηα ηα αληίζηνηρα έηε. Δάλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ απαηηνχκελνπ 

γηα ηελ έθδνζε ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. Πε 

πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα θάζε κέινο θαη 

ππνβάιινληαη γηα θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο μερσξηζηά. 

β) Ν ειάρηζηνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ, πνπ απαηηείηαη λα έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαηά ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία (2014, 2015, 2016),  ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο κε ην δηπιάζην ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΞΑ.  

 

Δάλ ν ζπκκεηέρσλ ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ 

απαηηνχκελνπ, ηφηε ν ειάρηζηνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ αλσηέξσ πξνυπφζεζε, 

θαηά ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

γ) Βεβαίσζε Ξηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, απφ αλαγλσξηζκέλε ηξάπεδα ή άιιν πηζηνιεπηηθφ φξγαλν, χςνπο 

300.000,00 € (ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ), κε ελδεηθηηθφ θείκελν: 
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Α) Ζ Ρξάπεδά καο έρεη εγθξίλεη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρεη θαζνξίζεη θαη έρνπλ 
γλσζηνπνηεζεί ζηελ εηαηξία, πηζηνδνηηθά φξηα γηα ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ 
 __________________€ 

Β) Αλαθνξηθά κε ηνλ αλσηέξσ Γηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρεηε, ε Ρξάπεδά καο 
πξνηίζεηαη λα εμεηάζεη νηνδήπνηε αίηεκα ρξεκαηνδφηεζεο κε βάζε ηα Ρξαπεδηθά θξηηήξηα, ηνπο ηζρχνληεο 
λνκηζκαηνπηζησηηθνχο θαλφλεο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο θαηά ηνλ ρξφλν 
ππνβνιήο ηνπ. 
Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα αξθεί λα θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά απφ 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

 

δ) Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζε ηζρχ Γεληθήο Αζηηθήο Δπζχλεο (ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ), αζξνηζηηθνχ νξίνπ 

ηνπιάρηζηνλ 3.000.000,00 € κε φξην αλά δεκία ηα 2.000.000,00 € .  

Ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα δηαηεξεί ζε ηζρχ ηελ παξαπάλσ αζθαιηζηηθή θάιπςε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ε ζπγθεθξηκέλε ειάρηζηε πξνυπφζεζε κπνξεί λα θαιχπηεηαη 

αζξνηζηηθά απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. 

ε) Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θαηάζεζεο Γηθνγξάθνπ ζηε δηαδηθαζία ησλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ. 

 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ άξζξνπ 2.2.6 ηεο παξνχζαο: 

α) Θαηάζηαζε επηζεψξεζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία λα πεξηιακβάλεηαη Ρερλνιφγνο – Ζιεθηξνληθφο κε πιήξε 

απαζρφιεζε θαη κε άδεηα Δξγαζίαο πξνζσπηθνχ Αζθαιείαο θαηεγνξίαο Β’, πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

β) Δθηχπσζε ηνπ ηζηνξηθνχ ιήςεσο ζεκάησλ απφ ηνπιάρηζηνλ έλα πειάηε ν νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην 

Θέληξν Ιήςεσο Πεκάησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ. 

γ) Βεβαίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δηαζέηεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ππεχζπλν έξγνπ κε πξνυπεξεζία 10 

εηψλ . 

δ) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ηελ απφδεημε ηεο σο άλσ εξγαζηαθήο πξνυπεξεζίαο ηνπ ππεπζχλνπ 

έξγνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ πξφζθνξν ζηνηρείν (ζπκβάζεηο, δειηία/ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

θ.ιπ.). 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθψο αλαθεξφκελα θαη 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ππνβάιιεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 

εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε 

πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ 

δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, 

δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε 

ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ 
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εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο.  

Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά 

ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.8. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.9. Πηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, 

ππνβάιιεη, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ. 

2.3 Θξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Θξηηήξην αλάζεζεο 

Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά 

βάζεη ηεο ηηκήο. 

2.4 Θαηάξηηζε - Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά 

είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο 

θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Σξφλνο θαη Ρξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε (άξζξν 1.5), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

λ.4412/2016 , ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ πνπξγηθή Απφθαζε αξ. 56902/215 «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο .Α. 56902/215 “Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)» (ΦΔΘ Β 
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1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΠΖΓΖΠ- Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο .Α.  

2.4.2.2. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα 

ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο. 

2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε  «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν  πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . 

Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή 

εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο 

πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο 

αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληαη ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Ρα ζηνηρεία 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ 

αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεκα 

παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf].  

2.4.2.5. Ν ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, 

φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ 

απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ 

εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην Πχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε νπνία απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζην Ξξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ 

(Καξαζσλνδξφκνπ 95-Τπρηθφ, ζηνλ 2ν φξνθν), ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, (κε 

δηαβηβαζηηθφ ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαθέινπ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα 

δηθαηνινγεηηθά), ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε 

πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη 

δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε Πθξαγίδα ηεο Σάγεο (Apostille). 

Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα 
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ΦΔΘ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα 

απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή 

ηεο δηαδηθαζίαο. 

2.4.3 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά»  

2.4.3.1 Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλνπλ:  

α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Π.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 

ηνπ λ. 4412/2016  

Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ  ην νπνίν ζα αλαξηεζεί, ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ 

XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο δηαθήξπμεο.  

Ρν ελ ιφγσ πξφηππν ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο νη νπνίεο ζα αλαξηεζνχλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. 

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔΠ γηα θάζε νηθνλνκηθφ 

θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ηξίηνπο ζπλππνβάιινπλ ην ΔΔΔΠ γηα ηνλ θάζε ηξίην νηθνλνκηθφ 

θνξέα.  

β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηα άξζξα  2.1.5 θαη 2.2.2 

αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο 

ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΡΔΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ 

θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.3.2 Ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο (άξζξν 94 παξ.4 ηνπ λ.4412/2016) ζα πεξηιακβάλεη ηα 

έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ηεθκεξηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα, ε ηερληθή επάξθεηα θαη ε 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο 

αλαθεξφκελα ζηελ ππ’ αξ.2/2018 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ θαζψο θαη ηα φζα αλαθέξεη 

ε δηαθήξπμε. 

Κε βάζε ηα αλσηέξσ, ν θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, ηα παξαθάησ έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά, επί πνηλή απνθιεηζκνχ:  

α) Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν πξνζθέξσλ ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ηελ εθηέιεζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ θχιαμεο. Ρν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο 

κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζή ηνπ θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ε εγθαηάζηαζε πεξηκεηξηθψλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο 

θαη ζηα ηξία Γεκνηηθά Θαηαζηήκαηα ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ (Φηινζέε, Λέν Τπρηθφ θαη Τπρηθφ). Ρν 

Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο Ρερληθήο πξνζθνξάο πνπ εμαζθαιίδεη ζηελ αλαζέηνπζα 

Αξρή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Ν θάζε ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, φηαλ θιεζεί 

απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, λα ην παξνπζηάζεη κε ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ κε ιεπηνκέξεηα 

σο πξνο ηελ επηρεηξεζηαθή πξνζέγγηζε θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ην αλαιχζεη επαξθψο θαη ηεθκεξησκέλα. 
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β) Ρα αθφινπζα Ξηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, ζε ηζρχ, κε πεδίν εθαξκνγήο ηηο πεξεζίεο Αζθάιεηαο: 

ISO 9001:2008 ή ηζνδχλακν (Γηαρείξηζε Ξνηφηεηαο) 

ΔΙΝΡ   1801:2008,  OHSAS   18001:2007 ή ηζνδχλακα (Γηαρείξηζε πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία) 

ISO 27001:2013 ή ηζνδχλακν (Πχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ) 

ISO 39001:2012 ή ηζνδχλακν (Πχζηεκα δηαρείξηζεο νδηθήο αζθάιεηαο) 

ISO 14001:2004 ή ηζνδχλακν (Πχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο) 

 

γ) Βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο κε ηηο αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο, απφ εηήζηα έξγα ηα νπνία ν 

πξνζθέξσλ έρεη νινθιεξψζεη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2015, 2016 θαη 2017), απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηεη 

ε εκπεηξία ηνπ ζε θπιάμεηο κε Κεραλνθίλεηα ηεηξάηξνρα νρήκαηα (Patrol) θαη ζηαηηθνχο ζρνιηθνχο θχιαθεο, 

κε ζρεηηθφ ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ 450.000,00 επξψ αζξνηζηηθά, νη νπνίεο λα 

αθνξνχλ Ν.Ρ.Α, ή Λ.Ξ.Γ.Γ ή ηδηψηεο. Ρν πνζφ κπνξεί λα πξνθχπηεη σο ην άζξνηζκα ην πνιχ ηξηψλ ζπκβάζεσλ 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

δ) Θεληξηθφ ξφιν επηρεηξεζηαθνχ ζπληνληζηή, ζα έρεη ην ηδηφθηεην Θέληξν Ιήςεο Πεκάησλ 

Αλαθνξψλ θαη Ππληνληζκνχ ηεο εηαηξείαο security, ην νπνίν ζα ιακβάλεη ειεθηξνληθά ην ζηίγκα ηεο 
ζέζεο φισλ ησλ νρεκάησλ Patrol ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ελψ ζα κπνξεί λα εηδνπνηεί θαη εθ παξαιιήινπ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο ζε θάζε πεξίπησζε θαη αλάινγα ην γεγνλφο.  

Ξέξαλ ησλ άιισλ, ην Θέληξν ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο θαη 
ειέγρνπ ησλ ζέζεσλ ησλ θπιάθσλ (γεσεληνπηζκφο) θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (ζεκεηαθή αλαγλψξηζε). Κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ζα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζή ηνπο θαη ζα ιακβάλεηαη θαη ζπλαγεξκφο ζε πεξίπησζεο 
πηψζεο απφ επίζεζε φηαλ απηή ζα βξίζθνληαη εθηφο ηνπ νρήκαηνο Patrol, ή φηαλ εθηεινχλ ηηο ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο είηε ψο ζηαηηθνί θχιαθεο, είηε ρξεζηκνπνηψληαο ην ειεθηξηθφ ζθνχηεξ (ηχπνπ Segway). 

Ιφγσ ηεο επηρεηξεζηαθήο θχζεσο ηνπ Θέληξνπ Ιήςεσο Πεκάησλ αιιά θαη ηνπ ππφ θχιαμε έξγνπ, νη 
ππνςήθηνη ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα απνδείμνπλ ηελ χπαξμε ηδηφθηεηνπ (θαη φρη ζπλεξγαδφκελνπ 

Θέληξνπ Ιήςεσο Πεκάησλ θαη Αλαθνξψλ) εγθαηεζηεκέλν ζηελ θπζηθή έδξα ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ αλσηέξσ 
δπλαηφηεηα, πξνζθνκίδνληαο ηα αθφινπζα απνδεηθηηθά ζηνηρεία: 

1. Δθηππψζεηο κηαο εκέξαο εληφο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ζρεηηθά κε ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ ηε ζέζε 

ησλ νρεκάησλ θαη ηηο δηαδξνκέο ηνπο (ζηάζεηο, ρξφλνο αλακνλήο, ηαρχηεηα θιπ). 

2. Δηθφλεο εθηππσκέλεο απφ video, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε ππάξρνπζα εκπεηξία εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαγξαθηθνχ κε κεηάδνζε εηθφλαο ηνπ Patrol (Mobile DVR). Λα πξνζθνκηζηνχλ 
ζρεηηθέο ιήςεηο θσηνγξαθηψλ απφ ηνπνζεηεκέλα ζπζηήκαηα ζε ιεηηνπξγία ζηα νπνία, λα θαίλεηαη 

επθξηλψο ε εκεξνκελία θαη ε ψξα. 

3. Δθηππψζεηο κηαο εκέξαο εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, ηνπ ηζηνξηθνχ παξαθνινχζεζεο ηεο ζέζεο 

(ζηίγκα γεσεληνπηζκνχ) ησλ θπιάθσλ. 

 

ε) Πχκβαζε ηνπ θνξέα ή ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε ρξήζε 
απηντζνξξνπνχκελνπ ειεθηξηθνχ ζθνχηεξ (ηχπνπ Segway) απφ θχιαθα ζε θπιαζζφκελεο 

εγθαηαζηάζεηο ζε ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν θχιαμεο εληφο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2015, 2016 θαη 2017). 

ζη) Θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ απφ αξκφδηα αξρή ζπλνδεπφκελε απφ βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα θαζψο θαη 

θάζε άιιν ζρεηηθφ πξφζθνξν ζηνηρείν (ζπκβάζεηο, δειηία/ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ θ.ιπ.).απφ ηα νπνία 

ζα απνδεηθλχεηαη φηη φινη νη θχιαθεο πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ απνηειεί αληηθείκελν 

ηεο παξνχζεο, είλαη εληαγκέλνη ζην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε πιήξε 

απαζρφιεζε, είλαη έκπεηξνη έρνληεο ηνπιάρηζηνλ ζπκπιεξψζεη 3 έηε απαζρφιεζεο σο θχιαθεο ζε απηφλ ή 

άιιν νηθνλνκηθφ θνξέα θαη είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 25 εηψλ θαη φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ θαη’ ειάρηζηνλ 25 θχιαθεο κε κφληκε πιήξε απαζρφιεζε, κε ηε ζρεηηθή άδεηα εξγαζίαο 

πξνζσπηθνχ θχιαμεο ζε ηζρχ.  

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε πιήξσζε ηεο παξαπάλσ απαίηεζεο 

πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

ΑΔΑ: 6Γ6ΚΩΗ8-Φ0Σ



 

δ)  Άδεηα ξαδηνδηθηχνπ θαηεγνξίαο Α, ζε ηζρχ εγθεθξηκέλε απφ ηελ Δ.Δ.Ρ.Ρ  

ε) Θαηάινγν κε ηα κεραλήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ηα πεξηπνιηθά 

απηνθίλεηα πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Δηδηθφηεξα, γηα ηα πεξηπνιηθά νρήκαηα, πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ αληίγξαθα ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ηνπο, ηα νπνία δελ πξέπεη ζε 

θακία πεξίπησζε λα είλαη πξηλ ην 2010. Πε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ δελ δηαζέηεη πεξηπνιηθά νρήκαηα, 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη αληίγξαθν πξνζθνξάο κε ηελ εηαηξεία πνπ ζα ηα κηζζψζεη, αλαγξάθνληαο ηνλ φξν 

ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. 

ζ) Βεβαίσζε απηνςίαο ηνπ ρψξνπ ηελ νπνία ζα εθδψζεη ε αλαζέηνπζα αξρή κεηά απφ ηελ 
εκεξνκελία επίζθεςεο, ε νπνία ζα νξηζζεί απφ αξκφδην ππάιιειν. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ θάζε πξνζθέξνληα, αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιεη φια ή νξηζκέλα απφ ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά -δηθαηνινγεηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε, φπνηε απηφ θξηζεί απαξαίηεην γηα λα δηαζθαιηζζεί ε νξζή δηεμαγσγή ηεο 
δηαδηθαζίαο. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

2.4.4 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» / Ρξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο φπσο 

νξίδεηαη θαησηέξσ:  

Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππν) 

θάθειν «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» . Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, 

ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ειεθηξνληθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη 

ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Νη πνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα απνηειεί θαη ηε Ππλνιηθή Ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δηδηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θχιαμεο εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 68 Λ. 3863/2010, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε 

ην άξζξν 22 ηνπ λ. 4144/2013 (Α’ 88).  Υο εθ ηνχηνπ, επηζεκαίλεηαη φηη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα πξέπεη λα 

ππνινγίδεηαη αλαιπηηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ θαη λα απεηθνλίδεηαη κε ζαθήλεηα ν ππνινγηζκφο ηεο δαπάλεο: 

Α)  Φχιαμεο θαη θξνχξεζεο ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζε  8σξε θαζεκεξηλή βάζε, φιεο ηηο 

εκέξεο ηεο εβδνκάδαο 365 εκέξεο ην ρξφλν (σξάξην 22:00-06:00) κε 7 Patrol ζπλ έλα επνπηηθφ (Αξρηθχιαθαο 

Ππληνληζηήο),  

Β) Φχιαμεο φισλ ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ κε 10 ζηαηηθνχο θχιαθεο εθ ησλ νπνίσλ νη 9 ζα 

απαζρνινχληαη ζε 8σξε θαζεκεξηλή βάζε (εθηφο Παββάηνπ, Θπξηαθήο, Αξγηψλ, Σξηζηνχγελλα θαη Ξάζρα),  κε 

σξάξην 7:30–15:30 θαη  ν 1 ζα απαζρνιείηαη κε σξάξην 14:00–22:00, φζν δηαξθεί ην ζρνιηθφ έηνο 2018 - 

2019, εθηφο Παββάηνπ, Θπξηαθήο, Πρνιηθψλ Αξγηψλ, Σξηζηνχγελλα θαη Ξάζρα (189 εκέξεο ιεηηνπξγίαο) θαη  

Γ) Φχιαμεο ησλ Γεκνηηθψλ Θαηαζηεκάησλ κε 2 ζηαηηθνχο θχιαθεο (1 αλά βάξδηα) ζε 8σξε βάζε απφ 

Γεπηέξα κέρξη θαη Ξαξαζθεπή, γηα φινπο ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο κε σξάξην  06:00 - 14:00 θαη 14:00 – 22:00. 

Γ) Ζ Ππλνιηθή Γαπάλε ηεο Θαζαξήο Αμίαο, ην  ΦΞΑ 24% απηήο θαη ην Ππλνιηθφ Ξνζφ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΞΑ γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ (Α), (Β) θαη (Γ) ην νπνίν απνηειεί θαη ην Πχλνιν ηεο Νηθνλνκηθήο 

Ξξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ. 

ΑΔΑ: 6Γ6ΚΩΗ8-Φ0Σ



 

Ππγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ππνινγηζζνχλ ηα εμήο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ θαη ηελ 

εξγαηηθή λνκνζεζία: ην κηζζνδνηηθφ θφζηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ,  ησλ 

επηδνκάησλ θαη δψξσλ ησλ θπιάθσλ θαη ησλ αληηθαηαζηαηψλ ηνπο, ην θφζηνο Patrol απηνθηλήησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ θηήζεο, ζπληήξεζεο θαη θαπζίκσλ πεξηπνιίαο, ην δηνηθεηηθφ θφζηνο, ηα 

αλαιψζηκα, ην θφζηνο εμνπιηζκνχ θαη αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ λνκνζεζία γηα ηνπο 

θχιαθεο security θαη ην εξγνιαβηθφ θέξδνο ηνπ αλαδφρνπ, πιένλ ΦΞΑ 24%.  

1. Γηα ιφγνπο πιεξέζηεξεο ηεθκεξίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ν πνςήθηνο Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά, κε ηελ έλδεημε «ΑΛΑΙΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» ηνλ 

πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη θαησηέξσ σο ππφδεηγκα ζε μερσξηζηφ ειεθηξνληθφ αξρείν, θέξνλ ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή.   

 

μικηά

ΚΖΛΗΑΗΝ Ρελικό 

Κικηό

ΒΑΙΚΟ ΜΙΘΟ ΜΕ Ε.Γ...Ε 2017 644.69 0.00 0.00 644.69

Φύλακερ άνω ηων 25 εηών με μία κλειζμένη 3εηία

€ Κ.Φ ΩΟΔΠ ΒΑΟΓΗΑΠ

ΖΚΔΟΔΠ 

ΔΒΓΝΚΑΓΑΠ

ΖΚΔΟΔΠ 

ΚΖΛΗΑΗΩΠ ΚΖΛΗΑΗΔΠ ΩΟΔΠ ΚΖΛΗΑΗΝ ΘΝΠΡΝΠ ΔΡΖΠΗΝ ΘΝΠΡΝΠ

Θόζηορ ππωινήρ ώπαρ
ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΠΡΩΙΝΟ (06:00 -14:00) Πηαηικών θςλάκων Γημ. Θαη/ηων 1.00 8.00 5.00                    21.25 170.00 0.00 (x12 κήλεο)
ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΑΠΟΓΕΤΜΑ (14:00-22:00) Πηαηικών θςλάκων Γημ. Θαη/ηων 1.00 8.00 5.00                    21.25 170.00 0.00 (x12 κήλεο)

ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΠΡΩΙΝΟ (07:30-15:30) Πρνιηθψλ θςλάκων 9.00 8.00 5.00                    21.25 1,530.00 0.00 (x9 κήλεο)
ΩΡΟΜΙΘΙΟ ΑΠΟΓΕΤΜΑ (14:00-22:00) Πρνιηθψλ θςλάκων 1.00 8.00 5.00                    21.25 170.00 0.00 (x9 κήλεο)

ΝΤΥΣΕΡΙΝΟ 25% (22:00-06:00) Patrol θύλαξηρ 8.00 8.00 6.00                    25.58 1,637.12 0.00 (x12 κήλεο)
ΝΤΥΣΕΡΙΝΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ 100% (22:00-06:00)  Patrol θύλαξηρ 8.00 8.00 1.00                    4.83 309.33 0.00 (x12 κήλεο)

ΠΛΝΙΑ 3,986.45 0.00 -                            

0.00 -                            

ΦΞΑ 24%
ΠΛΝΙΝ ΘΑΘΑΟΖΠ ΓΑΞΑΛΖΠ

ΠΛΝΙΗΘΖ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΖ ΓΑΞΑΛΖ

πολογιζμόρ Κηνιαίος και εηήζιος κόζηοςρ βαπδιών για οσηώ (8) PATROL (2018 - 2019) και δέκα (10) ζηαηικών ζσολικών 

θςλάκων και δύο (2) ζηαηικών θςλάκων Γημοηικών Θαηαζηημάηων

ΘΝΠΡΝΠ ΦΙΑΘΑ PATROL 
ΚΖΛΗΑΗΝ ΘΝΠΡΝΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ PATROL, καςζιμων για 110Km ανά βάπδια, ζςνηήπηζηρ, αζθάλειαρ,ελαζηικών κλπ)

ΠΛΝΙΗΘΝ ΑΚΔΠΝ ΘΝΠΡΝΠ ΦΙΑΜΖΠ

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ

ΔΟΓΝΙΑΒΗΘΝ ΘΔΟΓΝΠ

 

2. Ρα παξαπάλσ ζηνηρεία πξέπεη λα δειψλνληαη ζηνλ πξναλαθεξζέληα πίλαθα «Αλάιπζε Νηθνλνκηθήο 

Ξξνζθνξάο», κε πνηλή απνθιεηζκνχ, φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 68 ηνπ λφκνπ 3863/2010 (Α’ 115), φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 4144/2013 (Α’ 88).  

3. Πε πεξίπησζε δηάζηαζεο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο πνπ δειψλνληαη εληφο 
ηνπ Ππζηήκαηνο θαη εθείλσλ ηνπ πίλαθα «Αλάιπζεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο» ηζρχνπλ ηα δεισζέληα εληφο 

ηνπ Ππζηήκαηνο ζηνηρεία ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο.  
4. Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά, πνπ είλαη ειιηπήο ή αφξηζηε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

5. Γηαηχπσζε ζρνιίσλ ή αηξέζεσλ ή φξσλ ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ή επηθπιάμεσλ επ’ απηήο, ζα ζεσξεζνχλ 

σο επηθπιάμεηο επί ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη νδεγνχλ ζηελ απφξξηςε ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηνπ 
ππνςεθίνπ, πνπ ηηο δηαηππψλεη.  

6. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα θαηαζέζνπλ νη ππνςήθηνη ζα έρεη ππνινγηζζεί βάζεη ησλ φζσλ πξνβιέπεη ε 
ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία.  

7. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή βαξχλεηαη κε ηνλ νθεηιφκελν Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΞΑ) επί ησλ εθάζηνηε 

πιεξσηέσλ πνζψλ.  
8. Πηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο έλσζεο ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 
λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 

9. Όιεο νη ηηκέο πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζε ΔΟΥ. Νη ηηκέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ πξέπεη λα είλαη ηειηθέο, κεηά απφ 
νπνηαδήπνηε έθπησζε ή κείσζε. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη 

θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
10. Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδεηαη  

ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ 

θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηε ζρεηηθή κειέηε.  

11. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Δπξψ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), 
εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Ρν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά 

ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ 
είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

12. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα 

απφ ην ζχζηεκα.  
Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο δεζκεχνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

Πχκβαζεο θαη δε ζα ηεζνχλ ζε αλαζεψξεζε, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. 
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2.4.5 Σξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ   

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα ελλέα (9) 

κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην 

φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, 

φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.4.6 Ιφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, 

ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη ηξφπνο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 

2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 

(Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή 

δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε 

θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. 

ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ν 

πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη 

ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ  ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
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3. ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 

θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά», 4 

εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθνξψλ, ήηνη ηελ 27-04-2018 θαη ψξα 
11.00 π.κ. 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή  

Κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3.1.2 ηεο 

παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά 

ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα 

έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 

ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ 

δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ 

νξγάλνπ.  

β) Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο  θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ 

πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη 

εληαίν πξαθηηθφ,  ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη  θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

δ) Ρν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη 

αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Ρν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο έγθξηζε. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ΑΔΑ: 6Γ6ΚΩΗ8-Φ0Σ



 

ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. Πηελ 

πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα  

φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», «Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή 

Ξξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ. 

Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο 

παξνχζαο. 

3.2 Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), 

θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο, θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ 

εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε 

ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο.  

Ρα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ ζην Ξξσηφθνιιν 

ηνπ Γήκνπ (Καξαζσλνδξφκνπ 95-Τπρηθφ, 2νο φξνθνο), κε δηαβηβαζηηθφ ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ 

θαθέινπ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή.  

Κε ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη 

απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ 

έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο, κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη 

ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  

ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 - 2.2.8 (θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  
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Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο φηη 

πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4-2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα 

ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, 

κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή 

κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμήο:  Ξνζνζηφ 15% ζηελ πεξίπησζε ηεο 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο 

ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Θαηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή 

πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ 

επφκελε παξάγξαθν 3.4.  

Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ 

ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη : 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο 

βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο 

αλαζηνιψλ επί απηψλ,  

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 θαη 36 ηνπ 

λ. 4129/2013,  

γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2. θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 

ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, 

έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζέηνληάο ηνπ 

πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο. Ρν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα 

πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 

ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  
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3.4 Ξξνδηθαζηηθέο Ξξνζθπγέο - Ξξνζσξηλή Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία  

Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε 

ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά 

παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Πε πεξίπησζε 

πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

είλαη (α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή (β) δεθαπέληε (15) 

εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα 

επηθνηλσλίαο, άιισο  γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ 

βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά 

πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ζην ΘΖΚΓΖΠ. Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ 

ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Ξξνδηθαζηηθή Ξξνζθπγή» 

θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην 

νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε 

εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016, ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη 

ζην άξζξν 7  ηεο κε αξ. 56902/215 .Α. 

Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ 

ή ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Θαηά ηα ινηπά, ε 

άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ 

δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α 

ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ ΑΔΞΞ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ 

ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ 

ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, 

ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο 

πξνζθπγήο. 

Νη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ 

ΑΔΞΞ. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 

βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ 

εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 
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Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ 

ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο 

θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν 

αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

3.5 Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 

δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν 

πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

4. ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

4.1 Δγγχεζε  θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 

παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο 

ΦΞΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πεξηερφκελφ ηεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή 

εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΞΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 

αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ εγγχεζεο γίλεηαη κεηά 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  Ππκβαηηθφ πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 

ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη 

απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ 

ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
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4.4 πεξγνιαβία 

4.4.1. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο 

εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, 

ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο 

αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ 

ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο 

είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο 

άλσ δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο 

απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο 

παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα 

απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 

4412/2016.  

4.4.4. Ζ πιεξσκή ηνπ ππεξγνιάβνπ, ζα γίλεηαη απφ ηνλ θχξην αλάδνρν ζην πιαίζην ηεο κεηαμχ ηνπο 

ζπκβαηηθήο ζρέζεο, ρσξίο λα παξεκβάιιεηαη ε αλαζέηνπζα αξρή. 

4.5 Ρξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ 

γλσκνδφηεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη 

απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 

Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 
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5. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

5.1 Ρξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

Ρκεκαηηθά γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ησλ ππεξεζηψλ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη 

θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ πιεξσκή.  

5.1.2. Ρνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

5.2 Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο  

5.2.1. Ν αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη 

ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ 

ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε 

παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή 

εμεγήζεσλ νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

5.2.2. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 

θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο 

πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΞΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα 

ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα 

ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο 

ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν 

έθπησην. 

ΑΔΑ: 6Γ6ΚΩΗ8-Φ0Σ



 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο  

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ  ησλ 

παξαγξάθσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Θπξψζεηο) θαη 6.4. (Απφξξηςε παξαδνηέσλ – 

Αληηθαηάζηαζε), λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί-δηνηθεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκνδίσο 

απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 

11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 

6. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

6.1  Ξαξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο  

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ 

Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα φια ηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη 

ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, 

ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίζεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο, σο 

επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο.  

Ρα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Κε εηζήγεζε ηνπ επφπηε 

ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν 

πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6.2  Γηάξθεηα ζχκβαζεο  

6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, κε 

δπλαηφηεηα παξαηάζεσο κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο.  

6.2.2. Ζ  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ  αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 

παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ 

ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο 

παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο. 

6.3 Ξαξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. 

Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν 

αλάδνρνο. 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ 
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ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο 

ζρεηηθέο αλάγθεο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε 

έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. 

Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε 

νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, 

ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 218 

ηνπ λ. 4412/2016. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  

6.4  Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε  

Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε έθπησζε επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ κε άιιεο, πνπ λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε 

θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, θαιείηαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή:  

1. Λα εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξ. 2/2018 κειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ 

πεξεζηψλ θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Γαπάλεο θχιαμεο 

θηεξίσλ, άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Λ. 3731/2008».   

2. Λα θαζνξίζεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ 

παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, νη νπνίνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππφςε: 

1. Ρελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1ε θαη παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010, 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 11 ηνπ Λ. 3731/2008, 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηεο κε αξ. 56902/215/02-06-2017 (Β' 1924) Απφθαζεο ηνπ 

πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο “Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)”,  

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3463/2006 (Θ.Γ.Θ), 

6. Ρελ κε αξ.2/2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, 

7. Ρελ κε αξ.320/2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ΑΓΑ: 6Ο1ΘΥΖ8-Ε7Λ), 
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8. Ρηο ππ’ αξηζκ. 269/2017, 31/2018 θαη 54/2018 απνθάζεηο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

9. Ρελ ππ’ αξηζκ.221/2018 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο, 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζκ. 2/2018 κειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ 

πεξεζηψλ θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Γαπάλεο θχιαμεο 

θηεξίσλ, άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Λ. 3731/2008».   

2. Θαζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ 

παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, σο αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε θαη νη νπνίνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο ζην απνθαζηζηηθφ ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 62/2018 

 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 
 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ  ΜΟΗΓΑΘΖΠ 

 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 6εο Ππλεδξίαζεο ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ  

16ελ Καξηίνπ 2018. 

Τπρηθφ, 21-3-2018 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

        ΡΑ ΚΔΙΖ 

Γεκνπιά Διηζζάβεη-Διέλε 

Ξαπαγεσξγίνπ Ιεσλίδαο 

Αγγειάθε-Ιπθνχξε Αλαζηαζία 

 

      ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 
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