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            Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με 

την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (Α΄ 64)» και 

συμπληρωματικά τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Α΄ 150), «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007) "Κανονισμός Προμηθειών 

του Δημοσίου". 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (Α΄19) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 

των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και Εποπτείας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - Δημόσιο 

Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων – Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2007/66/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) 

(ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010). 

8. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημόσιων 

συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων, 

αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας), Προ 

πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011). 
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9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22.03.1994) αρθ.24 «Παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος».   

11. Του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς 

διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115, Α’)  όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 

στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 

88, Α’). 

12. Της ΚΥΑ Οικονομικών, Παιδείας και Δια βίου Μάθησης Υπ. αρ. πρωτ. 127175/Η/4-11-

11 (ΦΕΚ 2508/Β/4-11-2011, Άρθρο 7 παρ. 3). 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30.01.2013) «Οργάνωση και λειτουργία 

Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 

14. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις». 

15. Το άρθρο 9 παρ. 4β του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21.10.2013) «Ηλεκτρονική 

επιτήρηση υποδίκων....και άλλες διατάξεις". 

16. Την Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

17. Τη με αριθμό: 3519/154/25-09-2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
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Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προκηρύσσει: 

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 

οικονομική προσφορά, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 103.000,00€ μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την επιλογή αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης της Σ.Ε. 

ΑΣΠΑΙΤΕ για ένα (1) έτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα. 

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δυνατότητα 

νόμιμης επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, με συνάφεια στο προκηρυσσόμενο 

έργο. Αναλυτικότερα, στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση η οποία έχει 

συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του έργου του παρόντος 

διαγωνισμού σε αυτήν:  

Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένα στα κράτη – 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 

Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139/1997). 

Β) Κοινοπραξίες – Συμπράξεις - Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

του παρόντος άρθρου. 

Οι Κοινοπραξίες – Συμπράξεις – Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να 

περιβληθούν με ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Τα μέλη 

αυτών των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της 

αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου. Σε 

περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 

μέλος των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν 

να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 

ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους 

ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν 
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να προτείνουν αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η 

αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή 

και εγκρίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή 

υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (www.eett.gr). Στη συνέχεια εγγράφονται στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:  

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιήμενοι ως εξής:  

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και 

Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους  

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) αποστέλλοντας:  

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
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 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο 

Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του ΠΔ  60/07, και σύμφωνα με 

τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

Μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή, στην 

αρμόδια υπηρεσία.  

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 

του Συστήματος. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος  εγγραφής  του.  Εφόσον  το  αίτημα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο  ενεργοποίησης  

λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του. 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από 

την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη 

λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση,  

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (103.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το 
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δικαίωμα προαίρεσης του Έργου δύναται να ανέλθει σε ποσοστό έως και 10% του 

συμβατικού τιμήματος. Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά την κάλυψη έκτακτων αναγκών. 

4. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε 

κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

 για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας,  

 εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

 εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

 εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4155/13 (120Α΄), της Υ.Α. Π1/2390/21-10-2013 (2677Β΄), 

των Π.Δ. 60/07 και 118/07 και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Επιπλέον με ποινή 

απορρίψεως υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με 

το άρθρο 7 της παρούσας. 

6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και την 09/11/2015 Δευτέρα  

και ώρα: 17:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης). Η ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των προσφορών θα γίνει στις 13-11-2015 Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ..  
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Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύτηκε: 

 Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 

(Φ.Ε.Κ. με ΚΑ.Δ.: KΑ.Δ:87128) στις 02/10/2015. 

 Στον ελληνικό τύπο (ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ – ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ) στις 03/10/2015. 

Αναρτήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.inedivim.gr και στην πύλη του 

ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. 

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.eov.er, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Τονίζεται ότι προκειμένου να υποβάλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινήσεων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 

σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 

χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 

απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Απαντήσεις επί των διευκρινήσεων θα δίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο, 

μέχρι και έξι (6)  ημέρες πριν την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

(09/11/2015 Δευτέρα  και ώρα: 17:00 - καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης). Μετά την 

παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος δε θα δίνονται απαντήσεις. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά 

στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, 

καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των 

ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται 

ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της 

Αναθέτουσας Αρχής. 
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7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Προσκομίζονται επίσης σε έντυπη μορφή από 

τους προσφέροντες επί ποινή απορρίψεως και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή, όσα δικαιολογητικά και στοιχεία δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: π.χ. εγγυήσεις, 

πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση σε έντυπη μορφή των ΦΕΚ που έχουν 

υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία σε 

έντυπη μορφή, κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση: Αχαρνών 

417 & Κοκκινάκη, T.K. 111 43, Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 203) σε σφραγισμένο φάκελο με 

την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς», με 

αναφορά στον τίτλο και τον Αριθμό πρωτοκόλλου του Διαγωνισμού και με την επισήμανση 

«Να ανοιχθεί από την αρμόδια Επιτροπή». Τα έντυπα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από 

έγγραφο του προσφέροντα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά. 

Τα έντυπα δικαιολογητικά και στοιχεία θα κατατεθούν σε ένα αντίτυπο και στον ίδιο 

σφραγισμένο φάκελο. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν 

σχετική βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

Επιπλέον, οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν 

ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών. 

8. ΜΟΡΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

εγγράφων διευκρινίζονται τα εξής: 

α. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς 

της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέων ότι η 

παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 

επικυρωμένων αντιγράφων. 

β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα 

από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι 

δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 

συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της 

χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014”. 

δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

ε. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη και επικυρωμένη αρμοδίως μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 
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9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας 

(υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» καθώς και 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Όπου (υπο)φάκελος νοείται κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. Κατά την 

υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα.  

10. (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

10.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου pdf, μαζί με την προσφορά 

τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται συμπληρώνοντας 

παράλληλα τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 14. 
ΝΑΙ   

2.  

Ένορκη βεβαίωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ενώπιον συμβολαιογράφου, 

περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξεων 

επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας». 

ΝΑΙ   

3.  

Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της 

επιχείρησης, με ημερομηνία πρώτης 

έναρξης εργασιών τουλάχιστον προ πέντε 

(5) ετών και σε συνεχή λειτουργία μέχρι 

σήμερα 

ΝΑΙ   

4.  
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής 

ή/και αστικής ευθύνης ύψους τουλάχιστον 

#1.000.000#€ 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

5.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, 

υπογεγραμμένες ψηφιακά από τον 

προσφέροντα, χωρίς να απαιτείται 

βεβαίωση γνησίου υπογραφής, στις 

οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

Α: 

1. Δεν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού στο πρόσωπό του 

από τους αναφερόμενους στο 

άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007. 

2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, παύση εργασιών, 

αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, 

συνδιαλλαγή (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπών φυσικών / νομικών 

προσώπων σε ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία) και 

επίσης ότι δεν έχει κινηθεί 

εναντίον του διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού, 

συνδιαλλαγής (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπών φυσικών / νομικών 

προσώπων σε ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία). 

3. Είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις καταβολής 

εισφορών σε οργανισμούς κύριας 

και επικουρικής κοινωνικής 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ασφάλισης και τις φορολογικές 

του υποχρεώσεις.  

4. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο 

Επιμελητήριο αναγράφοντας και 

το ειδικό επάγγελμά του (τα 

αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι 

εγγεγραμμένα στα Μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου ή 

ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις της χώρας 

εγκατάστασης τους και το ειδικό 

επάγγελμα τους). 

5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί 

Ανάδοχος της σύμβασης, θα 

προσκομίσει για τη σύναψή της 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερολογιακών ημερών από τη 

σχετική πρόσκληση της 

Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους 

δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

σύμφωνα με το άρθρο 25 του 

Ν3614/2007. 

6. Εφόσον πρόκειται για 

συνεταιρισμό, ότι ο 

Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

7. Σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, ότι δεν τελούν υπό 

κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 

2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του 

Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

δεν τελούν υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό 

άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 

8. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι 

του υποψηφίου αναδόχου (σημ.: 

εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

οι ομόρρυθμοι εταίροι και 

διαχειριστές αυτών, εφόσον 

πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι 

διαχειριστές αυτής, εφόσον 

πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος 

και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι 

κάθε άλλου νομικού προσώπου), 

καθώς και στην περίπτωση που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι 

μέχρι και την ημέρα υποβολής 

της Προσφοράς τους ή της 

κατάθεσής της στο ταχυδρομείο:  

i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 

43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή 

ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 

πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια 

του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με 

την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 

από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 

για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες 

ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεοκοπίας. 

Β: 

9. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από 

σύμβαση προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

10. Δεν έχει τιμωρηθεί με 

αποκλεισμό από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

Γ: 

11. Η Προσφορά συντάχθηκε 

σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης της οποίας 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται 

ανεπιφύλαχτα τους όρους της.  

12. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα 

αποζημίωσης για απόφαση του 

Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, ματαίωσης, 

ακύρωσης ή διακοπής του 

διαγωνισμού. 

6.  Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους, και 

συγκεκριμένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε ή Ε.Π.Ε. ή 

Ι.Κ.Ε.: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος 

καταστατικού με το ΦΕΚ στο 

οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις 

αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού 

(εφόσον υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί 

το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των 

εταίρων περί εκπροσώπησης του 

νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ ή διαχειριστή/ών 

περί έγκρισης συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση 

(εφόσον αυτό προβλέπεται από 

το καταστατικό του υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και 

υποβολή Προσφοράς σε 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

περίπτωση που δεν υπογράφει ο 

ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

φορέα την Προσφορά και τα 

λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται 

συγκεκριμένα άτομο ως 

αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της 

εταιρείας, το οποίο πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

υποβολής Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με 

όλα τα μέχρι σήμερα 

τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην 

αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής 

τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένα, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, 

οφείλει να καταθέσει: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή 

κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να 

καταθέσει: 

1. Για κάθε μέλος της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

ανάλογα με την περίπτωση 

(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό 

νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου 

κάθε Μέλους της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκριση του για τη 

συμμετοχή του Μέλους:  

 στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

 στο Διαγωνισμό 

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

 να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται 

με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το 

μέρος του Έργου (φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο) που 

αναλαμβάνει κάθε Μέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της 

Προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως 



ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΞΗΣ TΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  ΣΕ ΑΣΠΑΙΤΕ  

[ΑΔΑ: Ω3ΔΝ46ΨΖΣΠ-5ΘΛ]- ΑΔΑΜ: 15PROC003125662 

                                                         

 

20      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

υπεύθυνο για το συντονισμό και τη 

διοίκηση όλων των Μελών της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

 να δηλώνουν από κοινού ότι 

αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την 

ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου 

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών 

της για τη συμμετοχή της στο 

Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της 

Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών 

της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη 

δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση 

θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «(υπο) 

φακέλου Δικαιολογητικά  Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

10.2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή 

αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, 

υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του (υπο) 

φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά. 

1. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της 
ποιότητας σύμφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001. 

2. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την Υγιεινή και ασφάλεια 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο  OHSAS 18001. 

3. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001. 
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 Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά (1,2,3) πρέπει να είναι στο θεματικό πεδίο φύλαξης 
εγκαταστάσεων σε διαρκή ισχύ έως σήμερα. 

 

10.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσει τον Πίνακα 

Συμμόρφωσης που παρατίθενται στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 

διευκρινίσεις:  

i. Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 

απαντήσεις. 

ii. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως 

απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν 

καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

iii. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την προσφορά.  

iv. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναγράψει τον αριθμό της 

σελίδας που περιγράφεται η συγκεκριμένη προδιαγραφή. 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 

στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους 

όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό 

όρο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(σελίδα, αρχείο, 
κ.λ.π.) 

1 Οι εργασίες - υπηρεσίες 

Φύλαξης θα γίνονται από 

ειδικευµένο προσωπικό, 

υπό την επίβλεψη, ευθύνη 

και παρακολούθηση του 

Αναδόχου. 

ΝΑΙ     

2 Μετά το πέρας της 

εργασίας, το προσωπικό 

του Αναδόχου είναι 

υποχρεωμένο να αναφέρει 

με λεπτομέρεια τυχόν 

συμβάντα που υπέπεσαν 

στην αντίληψή του. 

ΝΑΙ     

3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

για την αποκατάσταση 

κάθε είδους ζημιάς ή 

βλάβης που θα προκληθεί 

στο προσωπικό ή στις 

κτιριακές και άλλες 

εγκαταστάσεις του κτιρίου 

ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 

εφόσον αυτή οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του 

προσωπικού του ή των 

εργασιών του. 

ΝΑΙ     

4 Το Προσωπικό που θα 

απασχοληθεί στους 

χώρους της Υπηρεσίας 

υποχρεούται στην τήρηση 

ΝΑΙ     
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των κανονισμών που 

ισχύουν σ’ αυτήν 

(απαγόρευση καπνίσματος 

κ.λ.π). 

5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να χρησιμοποιεί 

προσωπικό ειδικευμένο, 

υγιές, άριστο στο είδος 

του, ευπρεπώς 

ενδεδυμένο, άψογο από 

πλευράς συμπεριφοράς 

και ευγενικό απέναντι στο 

προσωπικό και τους 

επισκέπτες της Υπηρεσίας. 

Έχει την υποχρέωση να 

εκτελεί αθόρυβα την 

εργασία του και να µην 

ενοχλεί τους υπαλλήλους 

και τους 

παρευρισκόμενους στους 

χώρους. 

ΝΑΙ     

6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να τηρεί την Εργατική 

Νομοθεσία και τις 

διατάξεις για αμοιβές, 

ωράριο εργασίας, 

κοινωνικές παροχές, 

αποζημιώσεις, φόρους 

κ.λ.π., για την τήρηση κάθε 

υποχρέωσης που 

προκύπτει από αυτές. 

ΝΑΙ     

7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να επισυνάψει αντίγραφο 

ΝΑΙ     
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της συλλογικής σύμβασης 

εργασίας στην οποία 

υπάγονται οι εργαζόμενοι 

που θα απασχοληθούν στο 

παρόν έργο. 

8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να παραδώσει τα Δελτία 

∆εδοµένων Ασφάλειας 

(βιβλία κ.λ.π.) που 

πρόκειται να 

χρησιμοποιήσει. 

ΝΑΙ     

9 Ο Ανάδοχος οφείλει να 

έχει εκπαιδεύσει το 

προσωπικό που θα 

διαθέσει σε θέματα Υγείας 

και Ασφάλειας, να τηρεί 

την νομοθεσία περί υγείας 

και ασφάλειας των 

εργαζομένων και 

πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου. 

ΝΑΙ     

10 Οι εργασίες θα γίνονται 

βάσει των Τεχνικών 

Προδιαγραφών των 

υπηρεσιών φύλαξης και 

του απαιτούμενου 

αριθμού εργαζομένων με 

ορθή τήρηση του ωραρίου 

εργασίας. 

ΝΑΙ     

11 Ο ανάδοχος υποχρεούται 

στη (μηνιαία) προσκόμιση 

των δικαιολογητικών και 

εγγράφων του 

ΝΑΙ     
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απασχολούμενου 

προσωπικού {α. 

Μισθοδοτικές 

καταστάσεις, β. 

καταστάσεις ασφαλίσεως  

γ. Πίνακας Προσωπικού 

Σ.ΕΠ.Ε., δ. Α.Π.Δ. ε. 

εξοφλητικές μισθοδοσίας}. 

Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του Υποψηφίου Αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των 

στοιχείων που θα τεκμηριώνουν τις απαιτήσεις των «Κριτηρίων Αξιολόγησης» όπως 

περιγράφονται στην Ενότητα 10.4. 

10.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 30 % 

Α.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου 15 % 

Α.2 Διασφάλιση Ποιότητας κατά την Εκτέλεση του Έργου 15 % 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 70 % 

Β.1 Τεχνική και Χρηματοοικονομική Ικανότητα 25 % 

Β.2 Ανθρώπινοι Πόροι  15 % 

Β.3 Επαγγελματική Εμπειρία 30 % 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 % 

Α.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου 

Η Μεθοδολογία περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη αντίληψη του υποψηφίου Αναδόχου για 

το έργο και την αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αυτός σκοπεύει να το 

προσεγγίσει. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει με σαφήνεια τη 

μεθοδολογική προσέγγισή του, αιτιολογώντας όπου απαιτείται τις επιλογές του σε σχέση με 

την αντίληψή του για τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου και απαντώντας 
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τεκμηριωμένα στις ειδικές απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης. Ιδιαίτερη έμφαση θα 

πρέπει να δοθεί: 

 Στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου. 

 Στα ενδεχόμενα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν και στον τρόπο που έχει 

σχεδιασθεί να αντιμετωπιστούν. 

 Στην περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου και τα εργαλεία υποστήριξής της. 

 Κάθε άλλο στοιχείο, που ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να 

παρουσιάσει ή να προτείνει κατά την κρίση του για την υλοποίηση του έργου που θα 

συμβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση της πρότασής του, για την επιτυχή διεκπεραίωση του 

έργου. 

Α.2 Διασφάλιση Ποιότητας κατά την Εκτέλεση του Έργου 

 Εκπαίδευση Προσωπικού 

 Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας 

 Περιβαλλοντική Προστασία 

Β.1 Τεχνική και Χρηματοοικονομική Ικανότητα 

 Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του προσφέροντος 

 Παρουσίαση του συνόλου του κύκλου εργασιών του προσφέροντος από τις τρείς (3) 

προηγούμενες του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. 

 Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του προσφέροντος για την εκπόνηση 

του Έργου. 

Β.2 Ανθρώπινοι Πόροι 

 Βεβαίωση απασχολούμενου προσωπικού του συνόλου της επιχείρησης βάσει του 

ετήσιου πίνακα του Σ.Ε.Π.Ε. και των λοιπών συμπληρωματικών πινάκων για τη χρήση 2014-

2015. 

 Αποδεικτικό υποβολής βεβαίωσης αποδοχών για τη χρήση 2014. 

Β.3 Επαγγελματική Εμπειρία 
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Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται τα κυριότερα έργα που ολοκλήρωσαν τα 5 (πέντε) 

τελευταία έτη, στον οποίο θα γίνεται μνεία στον αποδέκτη των υπηρεσιών (είτε ανήκει στον 

δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα), για τον οποίο εκτελέστηκε το έργο, στην συνοπτική 

περιγραφή του έργου, στην ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου , στον προϋπολογισμό του 

και στη συνάφεια του με το αντικείμενο του έργου του παρόντος διαγωνισμού. Ο ανωτέρω 

κατάλογος θα πρέπει να έχει την κάτωθι μορφή: 

Α/Α Αποδέκτης 

  

Σύντομη 

Περιγραφή 

Έργου 

  

Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

Έργου 

  

Προϋπολογισμός 

Συμμετοχής του 

Προσφέροντα 

  

Προϋπολογισμός 

Έργου 

  

Παρατηρήσεις 

              

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 1 έως 10 βαθμούς. 

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων θα γίνει με την πιο κάτω μέθοδο: 

 0-4 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, 

 5-7 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι από ικανοποιητική έως πολύ ικανοποιητική ως 

προς το συγκεκριμένο κριτήριο, 

 8-9 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι από καλή έως πολύ καλή ως προς το συγκεκριμένο 

κριτήριο, 

 10 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο. 

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: 

 Απορριπτέα, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές 

και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε 

θεωρείται ακατάλληλη για το έργο. 

 Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει επαρκώς 

τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

 Καλή, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις 

προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

 Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις 

προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει 

επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο. 
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Αν σε ένα κριτήριο η προσφορά κριθεί ως απορριπτέα τότε η πρόταση απορρίπτεται στο 

σύνολό της. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε 

μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 (σύμφωνα 

με την παραπάνω κλίμακα), κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής 

αξιολόγησης. 

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου 

των µελών της Επιτροπής διαιρεμένου διά του αριθμού των µελών της. Ο βαθμός αυτός 

πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της 

προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων 

δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς. 

Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής 

Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε διαγωνιζόμενου, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς 

την καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:  

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 100 

όπου Α.Β.Τ.Π. max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά  προσφοράς και 

Α.Β.Τ.Π. είναι η βαθμολογία που έλαβε η τεχνική προσφορά του υποψηφίου. Οι τιμές που 

θα πάρουν οι Α.Β.Τ.Π. οι Τ.Β.Τ.Π. στρογγυλοποιούνται στα δύο δεκαδικά ψηφία.  

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο 

προσφέρων με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 100).  

11. (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Τα Οικονομικά Στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης στο 

σφραγισμένο υπό φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος θα 

περιέχει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο, όπως παρατίθεται, χωρίς αλλαγές τον 

παρακάτω πίνακα ανάλυσης κόστους:  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Βάση άρθρου 68 ν.3863/2010 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν: 
  

Ημέρες και ώρες εργασίας: 
  

Σύμβαση Εργασίας που υπάγονται οι Εργαζόμενοι: 
  

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού (ΕΤΗΣΙΟ) που αφορά τις πάσης 

φύσεως νόμιμες μικτές αποδοχές των εργαζομένων: 

  

Ύψος των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών (ΕΤΗΣΙΟ) με βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά: 

  

Διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών: 
  

Αναλώσιμα: 
  

Εργολαβικό κέρδος: 
  

Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις : 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ ΕΤΗΣΙΩΣ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ ΕΤΗΣΙΩΣ 

   

 

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή 

που έχει αναγραφεί ολογράφως. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός 

διορθώνεται από την υπηρεσία. Οι προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι 

προσφερόμενες τιμές ή συνολική τιμή απορρίπτονται. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

1. Η επιτροπή δύναται να αναζητήσει από τους υποψήφιους συμμετέχοντες, εφόσον το 

κρίνει απαραίτητο, να στοιχειοθετήσουν και υποβάλουν αναλυτικά τη σύνταξη της 

οικονομικής τους προσφοράς σε ότι αφορά την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.  
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2. Το εργατικό κόστος θα αναλύεται ως προς τον τρόπο υπολογισμού του και δεν 

πρέπει να υπολείπεται του ελάχιστου προβλεπόμενου νόμιμου κόστους, βάσει της 

ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και Εργατικής Νομοθεσίας κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που δεν έχει υπολογιστεί 

σύμφωνα με το προαναφερόμενο της παρούσης παραγράφου δε λαμβάνεται υπόψη και δεν 

αξιολογείται. 

3. Σύμφωνα με το Άρθρο 68 του N. 3863 (ΦΕΚ 115 Α΄) «Συμβάσεις εργολαβίας 

εταιρειών παροχής υπηρεσιών»: 

 Όταν το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), οι Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως 

αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, αναθέτουν ή προκηρύσσουν διαγωνισμό για 

παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης, οφείλουν να ζητούν από τις εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός 

των άλλων, τα εξής: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 

αυτών των εργαζομένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι) πρέπει, με ποινή 

αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω 

στοιχεία. 

Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της 

συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Στην περίπτωση, 

όπου το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχει μεταβληθεί, θα πρέπει να 

επισυναφθούν τα ισοδύναμα έγγραφα. 
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 Στην παρούσα διακήρυξη, η Αναθέτουσα Αρχή (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ως εύλογο ποσοστό 

διοικητικού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης, ορίζει τουλάχιστον με 2% (δύο 

τοις εκατό), του προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ο 

υποψήφιος ανάδοχος – επί ποινή απορρίψεως – δεν μπορεί να συνυπολογίσει ποσοστό 

μικρότερο αυτού. 

 Το κόστος των Αναλωσίμων Υλικών των παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης δε 

δύναται να υπολείπεται κάτω του 1% (ένα τοις εκατό) του προϋπολογισμού του έργου μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ο υποψήφιος ανάδοχος – επί ποινή απορρίψεως – δεν  

μπορεί να συνυπολογίσει ποσοστό μικρότερο αυτού. 

        Ο υπολογισμός του εργατικού κόστους θα γίνει για εργαζόμενους άνω των 25 ετών 

με τριετή προϋπηρεσία τουλάχιστον. 

 

 Στο κόστος υπολογισμού να ληφθεί υπόψη τα νέα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών, 

τυχόν έκτακτες λοιπές εισφορές. 

 Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει κάθε μήνα: α) τις μηνιαίες 

Μισθοδοτικές καταστάσεις του απασχολούμενου προσωπικού, β) τις καταστάσεις 

ασφαλίσεως, γ) το Πίνακα προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε., δ) την αντίστοιχη κάθε μήνα Αναλυτική 

Περιοδική Δήλωση με την απόδειξη κατάθεσής της και ε) την αντίστοιχη πληρωμή εισφορών 

και εξοφλητικές μισθοδοσίας προς τους υπαλλήλους/εργάτες (άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 

1082/1980, Α΄ 250 και 5 του ν. 3227/2004, Α΄ 31). Κατά τη πρώτη κατάθεση των 

δικαιολογητικών ο Ανάδοχος θα προσκομίσει και τις αντίστοιχες Ατομικές Συμβάσεις 

Εργασίας (Π.Δ. 156/94) των εργαζομένων. 

 Η κατάθεση των δικαιολογητικών αυτών θα γίνεται στο Τ.Π. & Δ.Μ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

προκειμένου να γίνει η εξόφληση του Τιμολογίου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 

πρακτικού καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση αλλαγής του 

ωραρίου, θα προσκομίζεται ο συμπληρωματικός/τροποποιητικός πίνακας ωραρίου εργασίας 

(παράγραφος 1 του άρθρου 80 του Ν.4144/2013).  

 Απώτερος σκοπός είναι η πρόληψη για αποτροπή παραβάσεων της ασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας. Ειδικά, αν παραβιάζεται η εργατική νομοθεσία για καταβολή 

δεδουλευμένων αποδοχών, επιδομάτων εορτών και αδείας, αναδρομικών αποδοχών, 

προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες, μισθών-ημερομισθίων βάσει της 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή Υπουργικής Απόφασης ή βάσει ατομικής συμφωνίας, αμοιβής εργασίας που 

παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας με προσαύξηση σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις κατά παράβαση πενθημέρου, του επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και 

άγαμους γονείς. 

 Αν στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» διαπιστωθεί αδήλωτη εργασία κατά παράβαση της ασφαλιστικής 

νομοθεσίας ως προς την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, επιβάλλεται, πέραν των 

λοιπών διοικητικών κυρώσεων, διακοπή της λειτουργίας της παροχής υπηρεσιών φύλαξης 

του συγκεκριμένου έργου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της 

παρούσας σύμβασης.  
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 Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων από την επιχείρηση επισύρει τις κυρώσεις 

όπως αυτές επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 

 Οι παραπάνω όροι αποσκοπούν στην αναλυτική περιγραφή του κόστους παροχής των 

υπηρεσιών, ούτως ώστε να καθίσταται ελέγξιμο το ύψος της οικονομικής προσφοράς σε 

σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης.  

 

11.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων είναι σχετική. Για κάθε 

υποψήφιο ανάδοχο θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς ( Τ.Β.Ο.Π.) 

ως εξής: 

Τ.Β.Ο.Π. = ( Τ.Ο.Π. min / T.O.Π.) x 100 

Όπου Τ.Ο.Π. ορίζεται η τιμή της οικονομικής προσφοράς δηλαδή το συνολικό ποσό σε Ευρώ 

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο 

υποψήφιος το Έργο, και Τ.Ο.Π. min είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε Ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. από τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην 

οικονομική αξιολόγηση. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο 

μειοδότης δηλαδή ο προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει 

Τ.Β.Ο.Π. = 100). 

12. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες µετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ειδικότερα στις 13-11-2015 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ., µέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 

της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

µέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 
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γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.  

Αμέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά 

συµµμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, µετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες 

των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο περιεχόμενό των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση 

των τιμών που προσφέρθηκαν. 

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

Προσφορά. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.  

Συγκεκριμένα μέσα από το σύστημα ιδίως:  

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και τα µέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του Συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπό−φακέλων των προσφορών.  

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υπό φακέλων των προσφορών.  

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών.  

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους.  

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – 

οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 
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χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσμιών που τους ορίζονται.  

Για τον υπολογισμό της συμφερότερης οικονομικής προσφοράς θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός 

Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) που θα υπολογιστεί με τον ακόλουθο τύπο: 

Τ.Β.Σ.Π. = ( 0,8 Χ Τ.Β.Τ.Π. ) + ( 0,2 Χ Τ.Β.Ο.Π.) 

Ο Τ.Β.Σ.Π. στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Τ.Β.Σ.Π.. 

14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει 

σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ). Υπενθυμίζεται ότι: 

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής θα είναι 2.060,00 Ευρώ 

ακριβώς. 

i. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή 

πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο του χρηματοπιστωτικού τομέα που 

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν 

σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις 

μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που 

λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή 

χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και 

έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

ii. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα 

παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

iii. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, 

αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει – προ της 

υπογραφής της Σύμβασης – την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με 
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τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ΄ ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη 

υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται 

έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

iv. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον 

μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο 

του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους 

δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την σχετική 

αίτησή τους, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα / ενδικοφανή μέσα 

από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 

v. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο 

ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 

ευρυνόμενων  αλληλεγγύως και εις ολόκληρο μεταξύ τους. 

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήματος, σε μορφή 

αρχείου .pdf και σε φάκελο µε σήμανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα µε την παράγραφο5, τις κείμενες περί 

δημοσίων συμβάσεων διατάξεις και όσα  ορίζονται στην περ. β της παρ. 2 και στην παρ. 3 

του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία (µε διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).  

Ειδικότερα µε τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή 

αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά µε την φορολογική 

ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά 

την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα 

παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα µη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή 

οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής 

ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει 

εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο (µέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική 
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ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της  προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να 

προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.  

Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού µμητρώου (ΑΦΜ) 

υποβάλλει τη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός 

είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην 

αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που 

αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.  

Όταν αυτός, στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση, δεν υποβάλει εγκαίρως ηλεκτρονικά 

και δεν προσκομίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 

δικαιολογητικά, όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα µε την αμέσως 

επόμενη συμφερότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλει και δεν 

προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον πάροχο µε την αμέσως επόμενη 

συμφερότερη προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

υποβάλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει, σύμφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 

των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 

απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

16. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 

παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 

μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από 

το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον προσφέροντα  χωρίς να 

απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

6.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 

παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
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κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασής τους, 

από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 

Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

5.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

6.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

7.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του.  

Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και 

διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 . 

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών 

προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
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προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης 

του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 

του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως 

εκάστοτε ισχύει και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα 

μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από 

το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό. 

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

Οι συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του 

Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι 



ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΞΗΣ TΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  ΣΕ ΑΣΠΑΙΤΕ  

[ΑΔΑ: Ω3ΔΝ46ΨΖΣΠ-5ΘΛ]- ΑΔΑΜ: 15PROC003125662 

                                                         

 

40      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών 

προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό.  

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού 

από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού 

προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
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δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό 

πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών 

προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι 

έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από 

το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου / 

Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και το ειδικό 

επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 

Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα 

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

8. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

9. 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη 

δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ 

αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

 

17. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε περίπτωση 

παράβασης όρου της παρούσας Διακήρυξης, ιδίως δε σε κάθε μία ή περισσότερες από τις 

κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις: 

- είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, 

- αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

- αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του 

έργου, 

- αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών, 
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- δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί , σύμφωνα με το προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας,  

- δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά . 

- δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή. 

- η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, 

- Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς θα 

ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής 

Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας / τις επιλεγείσες 

τεχνικές λύσεις / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και 

μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά 

χαμηλές.  

- παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, 

- δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το 

στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία 

προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

18. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Κατά της προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και 

της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της 

κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα 

και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η υποβολή ένστασης από κάθε ενδιαφερόμενο, 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 15 του Π.Δ. 118/2007. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 

προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις 

εκατό (0,10%) επί του προϋπολογισμού του έργου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των χιλίων (1.000 €) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000 €) ευρώ. Οι 
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ενδεχόμενες ενστάσεις που θα ασκηθούν βάσει του άρθ. 15 του Π.Δ. 118/2007, θα 

εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 38 

του ΠΔ. 118/2007. 

19. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

i. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 

ii. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, 

δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

iii. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 

ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 

παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός 

προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από 

τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 

αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά 

σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα 

Διακήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του 

Αστικού Κώδικα. 

iv. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει 

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του 

ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης 

προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

v. Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση 

Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς 

άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει 

την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η 

απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την 

αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

vi. Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η 

Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής 

Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις 
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Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

vii. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 

τους δύο συμβαλλόμενους. 

viii. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των 

συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της 

Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 

20. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Ι .ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα μπορεί να διακόψει τη σύμβαση συνεργασίας με τον ανάδοχο: 

i. εάν το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο ιδρύσει Ν.Π.Ι.Δ. (ν. 4115/2013 άρθρο 12) καθώς και 

για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο ανακύψει κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 

ii. εάν ο Ανάδοχος δεν παρέχει τις υπηρεσίες, σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. 

21. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνεται προς τον Ανάδοχο με τμηματικές 

μηνιαίες καταβολές, μετά από αποτίμηση του έργου που έχει υλοποιήσει κατά τον 

παρελθόντα μήνα. 

Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

22. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου θα έχει η αρμόδια επιτροπή που θα 

συγκροτηθεί με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Η περιοδική και 

οριστική περαίωση του έργου θα γίνει με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και τη 

σύνταξη σχετικού πρακτικού, από την ορισθείσα επιτροπή. Στην περίπτωση που υπάρχουν 

παρατηρήσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες 
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παρατηρήσεις μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη διατύπωση αυτών των 

παρατηρήσεων.  

               

                                                                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

        

                                                                                                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ   
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23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  ΕΡΓΟ: 24ωρη  φύλαξη  κτιρίου της ΣΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ             

 ΤΟΠΟΣ: Μαρούσι(εντός χώρου σχολών ΑΣΠΑΙΤΕ πρώην ΣΕΛΕΤΕ) 

 

Α. Οι προς φύλαξη χώροι και το εμβαδόν αυτών  των  κτιρίων της ΣΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ είναι οι εξής: 

          Εσωτερικοί χώροι Εστίας – Εστιατορίου      2062 τ.μ. 

          Εξωτερικοί χώροι Εστίας – Εστιατορίου       2246 τ.μ. 

Ειδικότερα 

1) Ισόγειο 

2) Κοινόχρηστοι χώροι κυκλοφορίας 

3) Γραφεία 

4) Τουαλέτες και Λουτρά 

5) Εξωτερικοί υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι  χώροι 

6) Εστιατόριο – υπόγειο 

 

Σημείωση: 

1) Στο ισόγειο συμπεριλαμβάνονται : 

    Ο χώρος εισόδου , ο χώρος που βρίσκεται το τηλεφωνείο – θυρωρείο, ο  

    χώρος του συνεργείου , του λεβητοστασίου , οι διάδρομοι κυκλοφορίας και 

    ο χώρος του γυμναστηρίου 

2) Στους κοινόχρηστους χώρους κυκλοφορίας συμπεριλαμβάνονται: 

    κλιμακοστάσια , οι διάδρομοι, τα πλατύσκαλα και ανελκυστήρας των τριών 

    ορόφων, αίθουσα ψυχαγωγίας, αναγνωστήριο-βιβλιοθήκη 2ου ορόφου και  

    αίθουσα πινγκ-πονγκ 3ου ορ. 

3) Γραφεία:  συμπεριλαμβάνονται όλες οι αίθουσες των γραφείων στον 1ορ 

4) Τουαλέτες και Λουτρά : συμπεριλαμβάνονται όλες οι τουαλέτες όλων των       

     ορόφων από το ισόγειο μέχρι τον 3ο όρ. καθώς επίσης και οι τουαλέτες του   

     Εστιατορίου (στον υπόγειο χώρο) 

5)Εξωτερικοί υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι : συμπεριλαμβάνονται  

    όλοι οι εξωτερικοί χώροι γύρω από την Εστία , ο χώρος γύρω από το 

    Εστιατόριο,  τα σκαλοπάτια στην πρόσοψη μέχρι την κεντρική είσοδο, ο  
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    διάδρομος κυκλοφορίας των αυτοκινήτων καθώς επίσης και η κεντρική  

    σιδερένια  συρόμενη πύλη εισόδου-εξόδου(σπουδαστών αυτοκινήτων) η 

    οποία θα φυλάσσεται και θα επιτρέπεται η είσοδος σε όσους έχουν τη σπουδαστική   

ιδιότητα , στους συγγενείς οικότροφων και στους υπαλλήλους ΑΣΠΑΙΤΕ. 

                                                                                                                                                                                                               

Β. Περιγραφή καθηκόντων της φύλαξης 

1. Οι φύλακες θα συνεργάζονται με τον Υπόλογο και την Γραμματεία της ΣΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ 

για να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των υποχρεώσεων τους. 

2. Επιτηρούν όλους τους χώρους , εσωτερικά και εξωτερικά και απομακρύνουν τους μη 

έχοντες σχέση με την Εστία. 

3. Απομακρύνουν τους μικροπωλητές και δεν επιτρέπουν την είσοδο σε όσους θέλουν 

να διαθέσουν διαφημιστικό υλικό. 

4. Απαγορεύουν τις τοιχοκολλήσεις και τα grafity των τοίχων, διαδρόμων κ.λπ. 

5. Ελέγχουν τα ειδικά σημεία κινδύνου (λεβητοστάσια , αποθήκες , ακάλυπτοι χώροι 

κ.λπ.) 

6. Γνωρίζουν το σύστημα πυροπροστασίας και σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς το 

θέτουν σε λειτουργία. 

7. Γνωρίζουν τους διακόπτες φωτισμού και ύδρευσης και τους χρησιμοποιούν ανάλογα 

με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

8. Γνωρίζουν όλες τις εγκαταστάσεις της εστίας(ηλεκτρικές ,υδραυλικές, αποχετευτικές 

κ.λπ.) και σε περίπτωση έκτακτης βλάβης , καλούν τον αρμόδιο για αποκατάσταση 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης της Εστίας. 

9. Παρακολουθούν κάθε θόρυβο και ελέγχουν με τρόπο κάθε διατάραξη που γίνεται. 

10. Είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των Οικότροφων και δεν επιτρέπουν την είσοδο 

σε όσους δεν έχουν σχέση με τους  Σπουδαστές ή την Εστία. 

11. Είναι εξοπλισμένοι με όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους 

αντικείμενα(φακούς, κλειδιά, κινητά κ.λπ.). 

12. Γνωρίζουν τους υπαλλήλους της Εστίας- εστιατορίου   και  συνεργάζονται μαζί τους 

όταν χρειαστεί , για να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα. 

13. Τηρούν τηλεφωνικό κατάλογο των απαραίτητων τηλεφώνων (Υπηρεσιών , 

Διευθυντή, Υπευθύνων, Συντηρητών κ.λπ.) 

14. Ενημερώνονται για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία και σε περίπτωση 

που παραστεί ανάγκη, καλούν το ΕΚΑΒ και ενημερώνουν τον υπεύθυνο εστίας και 

τους φοιτητές , για παροχή βοήθειας. 
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15. Ενημέρωση βιβλίου συμβάντων. Το βιβλίο αυτό συμπληρώνεται και από τον φύλακα 

της Υπηρεσίας και σκοπός του είναι η ενημέρωση της διοίκηση της Εστίας για όλα τα 

περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια υπηρεσίας του φύλακα. 

Σ’ αυτό περιγράφονται όσα βρήκε και παρέλαβε ο φύλακας από τον προηγούμενο σε βάρδια 

φύλακα  και όσα προέκυψαν κατά την ώρα υπηρεσίας του φύλακα (ζημιές κ.ά.) και στις 

ενέργειες που προέβη ο φύλακας για την αντιμετώπισή τους. 

 

Ωράριο εργασίας : Από  06:00 έως 14:00 (πρωινή φύλαξη) και από 14:00 έως 22:00 

(απογευματινή φύλαξη) και από 22:00 έως 06:00 (νυχτερινή φύλαξη) καθημερινές, αργίες 

και εθιμοτυπικές εορτές (π.χ. πολιούχος περιοχής κ.λπ.).  

Το  προσωπικό που απαιτείται είναι τέσσερα (4) άτομα (1 πρωινός φύλακας – 1 

απογευματινός φύλακας και 2 νυχτερινοί  φύλακες). 

                                                                 

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.Να  χαρακτηρισθεί  συνεργείο  φύλαξης  χωρίς  διακριτικά .  

2.  Το  προσωπικό  θα  μισθοδοτείται , ασφαλίζεται  και  ελέγχεται  πλήρως  από  τον  ανάδοχο.  

Επίσης ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή απασχόληση του 

προσωπικού του. 

 3.  Ο ανάδοχος  θα  λαμβάνει  με  αποκλειστική  του  ευθύνη , όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  

για  την  ασφαλή  απασχόληση  του  προσωπικού  αυτού .     

4. Οι φύλακες δεν θα φέρουν τα διακριτικά του Αναδόχου, θα είναι απόφοιτοι Μέσης 

Εκπαίδευσης και προαιρετικά γνώστης μιας ξένης γλώσσας(για να συνεννοείται με 

αλλοδαπούς Οικότροφους και  Φιλοξενούμενους) . 

5.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στο Τμήμα Προσωπικού κατάσταση με τα 

Ονοματεπώνυμα και τα προσωπικά τηλέφωνα  των απασχολουμένων στην  Εστία. 

 Οι εργαζόμενοι φύλαξης θα δηλώνουν την άφιξη και αναχώρησή τους στην Υπηρεσία, με 

κάρτα παρουσίας, την οποία  θα ανανεώνει κάθε μήνα το τμήμα Προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ.  

6.Για την συνεννόηση ή συνεργασία με την ΑΣΠΑΙΤΕ., θα ορισθεί από τον ανάδοχο Αρμόδιος, 

ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης της συνεργασίας και εκτέλεσης των οδηγιών της 

Σύμβασης που εναρμονίζεται με τους όρους της παρούσας. 
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ΠΡΩΙ: 

Ένα (1) άτομο 06:00-14:00. 

 

AΠΟΓΕΥΜΑ: 

Ένα (1) άτομο 14:00-22:00. 

 

BΡAΔY: 

Δύο (2) άτομα 22:00-06:00. 

 

- 24ωρη  φύλαξη για όλο το χρόνο του κτιρίου της ΣΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ             

- Σύνολο Ατόμων: 4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕ ΑΣΠΑΙΤΕ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ    ........................................... 
Ημερομηνία έκδοσης    ...........................  
Προς:        …………………………. 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ ………………. 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο 
διενεργούμενο διαγωνισμό του …………………….……………για εκτέλεση του Έργου 
«…………………….. …………………………», συνολικής αξίας ……… €, σύμφωνα με τη με αριθμό 
................... Διακήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά 
για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………  
(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον 
κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξη της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 

 

 



ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΞΗΣ TΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  ΣΕ ΑΣΠΑΙΤΕ  

[ΑΔΑ: Ω3ΔΝ46ΨΖΣΠ-5ΘΛ]- ΑΔΑΜ: 15PROC003125662 

                                                         

 

52      

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕ ΑΣΠΑΙΤΕ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................  

Ημερομηνία έκδοσης...........................  

Προς: ……………… 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 

………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

……  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της 

σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο 

…….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή 

σας.  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον 

πελάτη μας τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας 

από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την προκειμένη εγγύηση, ή μετά την 

επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση 

κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ   

 

Σ ύ μ β α σ η  Ν ο …  

Στην Αθήνα, σήμερα, ………… ημέρα ………….… , οι υπογράφοντες το συμφωνητικό αυτό, 

αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», που 

εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Αχαρνών αρ. 417 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο 

του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, κ. Φίλιππο Λέντζα, αποκαλούμενο στη συνέχεια και 

χάριν συντομίας με τον όρο «Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» και αφετέρου o νόμιμος εκπρόσωπος της 

……………………………………………. που εδρεύει …………. Οδός………… αριθμός …………………, 

,αποκαλούμενη στη συνέχεια και χάριν συντομίας με τον όρο η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», αφού έλαβαν 

υπόψη τους την υπ΄ αριθμ: …………………………… Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 

συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:       

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Με την υπ’ αριθμό ………………………… Απόφαση του, το Δ.Σ. του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια 

Βίου Μάθησης ενέκρινε τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΣΕ ΑΣΠΑΙΤΕ, για 

το χρονικό διάστημα ……………………………………….. Το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης 

ορίστηκε στις ……………………………€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το Τμήμα 

Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προκήρυξε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό, με αριθμό 

Διακήρυξης ……………. και ημερομηνία διενέργειας την …………………………….  

 Το αποτέλεσμα κατακυρώθηκε στην ΑΝΑΔΟΧΟ, σύμφωνα με τη υπ’ αριθμό: 

…………………………………. Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

2. ΤΟ ΕΡΓΟ 
2.1 Κατόπιν των παραπάνω, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναθέτει στην ΑΝΑΔΟΧΟ τη φύλαξη των 

κτιριακών εγκαταστάσεων της ΣΕ ΑΣΠΑΙΤΕ. Η πληρωμή του έργου θα γίνει σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

2.2 Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλώνει ρητά και ανεπιφύλαχτα ότι έχει την ειδική ικανότητα, 

εμπειρία και τεχνογνωσία και εγγυάται την έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση του 

Έργου. 

2.3  Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλώνει ότι έχει λάβει λεπτομερώς γνώση της φύσης και των 

απαιτήσεων του Έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα. 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Από την …………………………………. Έως ………………………….  
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4. ΣΥΜΒΑΣΗ 

4.1 Η σύμβαση αποτελείται από το κείμενο της παρούσης και τα προσαρτώμενα σ’ 
αυτήν ως αναπόσπαστα τμήματα: 

i) Τη Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με αριθ. ………./2015, 
ii) την τεχνική/οικονομική προσφορά της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 

iii) τη με αριθμ: ………………………………………………. Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
τα οποία ενσωματώνονται πλήρως σ ΄αυτήν, αποτελώντας ενιαίο, αναπόσπαστο 
και αδιαίρετο μέρος της, ώστε η Σύμβαση, η άνω προκήρυξη του Διαγωνισμού, 
η προσφορά της Αναδόχου και η ως άνω Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να 
συνθέτουν την αποκλειστική και συνολική συμφωνία μεταξύ των Μερών. 

4.2 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας ………………………€ της …………………………. με αριθμό: 

………………………. και ημερομηνία έκδοσης…………………………... 

4.3 Έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στη Σύμβαση, στο Έργο που θα εκτελέσει η 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ περιλαμβάνονται και: 

 Όλες οι συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες που κατ’ αντικείμενο σχετίζονται 
με το Έργο ή που κατ’ εύλογη κρίση απαιτούνται ή είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για 
την έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με την κοινή πείρα και κατά 
τα συναλλακτικά ήθη ή σύμφωνα με τις ειδικές περιστάσεις που σχετίζονται με αυτό. 

 Όλες οι συμπληρωματικές ή παρεπόμενες εργασίες που θα απαιτηθούν για την 
αντιμετώπιση όλων των θεμάτων και προβλημάτων που τυχόν ανακύψουν κατά την 
υλοποίηση του Έργου. 
 

5. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 
5.1  Συμφωνείται και δηλώνεται ρητά ότι η ΑΝΑΔΟΧΟΣ δε συνδέεται με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

με σχέση προστήσεως, αντιπροσώπευσης ή εξαρτημένης εργασίας. 

5.2 Το ανατιθέμενο Έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων που ασκεί το μόνιμο 

προσωπικό του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
6.1 Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκτελέσει το Έργο καθώς και θα εκπληρώσει όλες τις κύριες και 

παρεπόμενες υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση, σύμφωνα με την 

απαιτούμενη φροντίδα, ικανότητα και επιμέλεια ειδικευμένου επαγγελματία κατά τα 

αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα. 

6.2 Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ορθότητα, πληρότητα και 

αρτιότητα του Έργου, δεδομένου άλλωστε ότι κατά δήλωσή της διαθέτει τη σχετική εμπειρία, 

καθώς και το κατάλληλο προσωπικό με τα προσόντα και τις ειδικές γνώσεις για την έγκαιρη, 

πλήρη, προσήκουσα και απρόσκοπτη εκτέλεσή του. 

6.3 Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται απεριορίστως και ανεξάρτητα από την ύπαρξη πταίσματος 

της ή μη, ότι το Έργο: 

Α) θα έχει τις συμφωνημένες ιδιότητες που απορρέουν από τη Σύμβαση. 
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Β) θα είναι απαλλαγμένο από κάθε πραγματικό ελάττωμα. Ως τέτοιο νοείται, ενδεικτικά και 

όχι αποκλειστικά, κάθε απόκλιση από τυχόν τεθείσα προδιαγραφή. 

Γ) θα είναι απαλλαγμένο από κάθε νομικό ελάττωμα.  

6.4 Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ασκήσει τη μέγιστη επαγγελματική και τεχνική ικανότητα, προσοχή 

και επιμέλεια κατά την εκτέλεση του Έργου και θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της 

σύμφωνα με κοινώς παραδεκτές τεχνικές και επαγγελματικές αρχές και πρότυπα. Θα εκτελεί 

επίσης τις σχετικές εργασίες κατά επαγγελματικό και πρακτικό τρόπο προκειμένου να 

επιτύχει τους στόχους της Σύμβασης. 

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

7.1 Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την υποχρέωση να διαθέσει έμπειρο και ικανό προσωπικό 
αποτελούμενο από …………………………………………………………………………………… Ωράριο:  ……….. 
ωρη απασχόληση για κάθε εργαζόμενο …………. / …………….. στις κτιριακές εγκαταστάσεις 
της Φ.Ε.Α. 
7.2 Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση του συνόλου των σχετικών 
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα στην καταβολή των νόμιμων αποδοχών 
βάσει της ισχύουσας Σ.Σ.Ε., στην κάλυψη των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, στην τήρηση των 
ωραρίων εργασίας – των όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Η καταβολή της 
μισθοδοσίας θα γίνεται αποκλειστικά μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του 
δικαιούχου εργαζόμενου.  
7.3 Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ευθύνεται απεριόριστα έναντι του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τις πράξεις και 
παραλείψεις του προσωπικού της κα εν γένει των υπαλλήλων, συνεργατών και 
προστηθέντων της, που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου που αναλαμβάνει με 
την παρούσα. Ειδικότερα, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνη και 
υπόλογη για όλο το προσωπικό της, για τις πράξεις, δραστηριότητες, παραλείψεις, λάθη ή 
αμέλειες  που συνδέονται αιτιωδώς με την πρόσκληση ζημίας ή βλάβης σε οιονδήποτε τρίτο. 
 

8. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1 Η Αμοιβή που θα λάβει η ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την εκτέλεση του Έργου συμφωνείται από 
τα Μέρη στο συνολικό ποσό των ………………..€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
8.2 Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» για την αμοιβή της θα εκδώσει τα αντίστοιχα τιμολόγια επί των 
οποίων θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει σε 
…………. δόσεις, με ημερομηνία έκδοσης τιμολογίων την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, αρχής 
γενομένης την ………………………….. και κατάληξης την …………………… με δικαίωμα παράτασης 
δέκα (10) ημερών. Συγκεκριμένα: 

1η Δόση : …….. € (……..€ καθαρή αξία + ……€ Φ.Π.Α.), Ημ. Εκδ. ………………… 
2η Δόση : …….. € (……..€ καθαρή αξία + ……€ Φ.Π.Α.), Ημ. Εκδ. ………………… 
3η Δόση : …….. € (……..€ καθαρή αξία + ……€ Φ.Π.Α.), Ημ. Εκδ. ………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα ………€ (……… καθαρή αξία + …….. Φ.Π.Α.). 

8.3 Η ως άνω Αμοιβή, αποτελεί το μόνο και συνολικό αντάλλαγμα που δικαιούται να 
λάβει η ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την υλοποίηση του Έργου. 
8.4 Η πληρωμές θα καταβάλλονται στην ΑΝΑΔΟΧΟ μετά τη σύνταξη του σχετικού 
πρακτικού ποιοτικής – παραλαβής, βάσει όσων προβλέπει η σύμβαση του έργου, από την 
τριμελή επιτροπή που θα ορίσει o Διευθύνων Σύμβουλος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
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8.5 Θα γίνεται παρακράτηση 0,10 % επί του καθαρού ποσού κάθε τιμολογίου, που 
αποδίδεται στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα µε το Νόμο 
4013/15-09-11, άρθρο 4, παρ. 3. 
 

9.  ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
9.1 Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη Σύμβαση 

προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

9.2 Απαγορεύεται στην ΑΝΑΔΟΧΟ η προεξόφληση, εκχώρηση, ενεχυρίαση της Αμοιβής 

σε οιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

9.3 Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν επιτρέπεται να αναθέτει σε υπεργολάβους την εκτέλεση τμήματος 

ή του συνόλου του Έργου. 

10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Σε κάθε περίπτωση, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί μονομερώς και αζημίως το δικαίωμα 

καταγγελίας της Σύμβασης και πριν τη λήξη της, σε περίπτωση παράβασης από την 

ΑΝΑΔΟΧΟ οιουδήποτε εκ των όρων της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται στο σύνολό τους 

ως ουσιώδεις και σπουδαίοι. 

11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
11.1 Κάθε διαφορά μεταξύ των Μερών, σχετική με την παρούσα Σύμβαση, θα 

καταβάλλεται προσπάθεια να λυθεί πρώτα με φιλικό διακανονισμό. 

11.2 Σε περίπτωση μη επιλύσεως της διαφοράς με φιλικό διακανονισμό τότε από τα 

συμβαλλόμενα Μέρη ορίζονται ως αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
12.1 Καμία μεταβολή, τροποποίηση, συμπλήρωση, αλλαγή ή ερμηνεία της Σύμβασης δε 

θα δεσμεύει τα Μέρη, αν δεν έχει συμφωνηθεί εγγράφως. 

12.2 Οι τίτλοι, επικεφαλίδες και πίνακες περιεχομένων που εμφανίζονται σ’ αυτή τη 

Σύμβαση υπάρχουν για λόγους ευκολίας αναφοράς και μόνον και δεν προσδιορίζουν, 

περιορίζουν ή περιγράφουν το αντικείμενο της Σύμβασης ή με οποιοδήποτε τρόπο ελέγχουν 

ή επηρεάζουν την ερμηνεία της. 

13. ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Η παράλειψη από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να εφαρμόσει οιοδήποτε από τους όρους της Σύμβασης ή 

να ασκήσει έγκαιρα οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται σ ‘ αυτή, δε μπορεί 

να θεωρηθεί ως παραίτηση ή να επηρεάσει την ισχύ της Σύμβασης. 

Αφού συμφωνήθηκαν όλα τα παραπάνω και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, συντάχθηκε το 

παρόν σε πέντε (5) πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως 

ακολουθεί, έλαβε δε τέσσερα (4) το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και ένα (1) η ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

                                                           ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.                                                                                                      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΝΤΖΑΣ   

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 


