
 

 
ΑΠΟΠΑΚΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΣΖ 4εο ΤΛΔΓΡΗΑΖ 

ΣΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

 Σην Χπρηθό ζήκεξα ηελ 6ελ ηνπ κελόο Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 

11:00΄, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3094/28-2-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 Ν. 4555/2018, ζε όια ηα κέιε θαη 

δεκνζηεύζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Γαιάλε Γεκήηξην, σο Πξόεδξν,  

2. Ξπξηδάθε Παληειή, σο Αληηπξόεδξν, 

3. Φαξάιακπν Μπνλάηζν,  

4. Γθηδειή Αιίθε,  

5. Παληαδή Παπιίλα - Βαζηιηθή, 

6. Παιαηνιόγνπ Μαξία - Φξηζηίλα, 

7. Φαξνθόπν Παληειή, σο κέιε,  

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απόθαζε 

επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ επηά (7) κειώλ παξόληεο ήηαλ 

πέληε (5) θαη απόληεο δύν (2) ήηνη: ν θ. Ξπξηδάθεο Παληειήο θαη ν θ. Φαξνθόπνο Παληειήο. 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ 

Μνύηζηνο Γεώξγηνο. 

Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

 

ΘΔΚΑ  13Ο Ζ.Γ. 

Έγθξηζε εγγξάθωλ ζύκβαζεο θαη θαζνξηζκόο όξωλ δηαθήξπμεο  

ηνπ ειεθηξνληθoύ αλνηθηνύ δηαγωληζκνύ άλω ηωλ νξίωλ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο:  

«Γαπάλεο Φύιαμεο Θηηξίωλ άξζξ. 21 παξ.11 ηνπ Λ.3731/2008». 

 

Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

Γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ζρνιηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ, απαηηείηαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Γαπάλεο θύιαμεο θηηξίσλ (άξζ. 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 

3731/2008)», εθηηκώκελεο αμίαο ζύκβαζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 24 κελώλ: 947.573,78 € πιένλ ηνπ 

             

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ 

ΓΖΚΟ ΦΗΙΟΘΔΖ – ΦΤΥΗΘΟΤ ΑΓΑ:   
ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 65/6-3-2020 

Καξαζωλνδξόκνπ 95 Αξηζκ. – ρξνλ. – Απόθαζεο 
ΦΤΥΗΘΟ, Σ.Θ. 154 52 Αξηζκ. Πξωη.: 3559/9-3-2020 

ηει.:  210 6794000  
fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο 50% (=473.786,89 επξώ) θαη ηνπ Φ.Π.Α. 24%, ήηνη ζπλνιηθήο εθηηκώκελεο αμίαο 

1.762.487,23 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α. 

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απόθαζε 

ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ, 

πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]»  

Λόγσ ηνπ ύςνπο ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ε αλάζεζε ζα γίλεη κε ειεθηξνληθό αλνηθηό 

δηαγσληζκό άλσ ησλ νξίσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηεο κε αξ. 56902/215/02-06-

2017 (Β' 1924) Απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο “Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ.)”. 

Τν Απηνηειέο Τκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζπλέηαμε ηελ κε αξ.1/2020 κειέηε γηα ηελ ελ ιόγσ 

παξνρή ππεξεζίαο, ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 

(ΚΖΜΓΖΣ) σο πξσηνγελέο αίηεκα κε Αξηζκό Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξώνπ (ΑΓΑΜ): 

20REQ006349664). 

Σε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, κε ηελ κε αξ.313/2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο  πνιπεηνύο 

δαπάλεο (ΑΓΑΜ: 20REQ006373180, ΑΓΑ: ΧΒΕ4ΨΖ8-ΟΘΥ) εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη δηαηέζεθε πίζησζε 

πνζνύ 293.747,87 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 10.6278.0001  κε ηίηιν: «Γαπάλεο Φύιαμεο Κηηξίσλ άξζ. 21 παξ.11 

ηνπ Ν.3731/2008», ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ ηνπ Γήκνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, κε κειινληηθέο 

ππνρξεώζεηο θαη' έηνο: 

-------------------------------------------- 

| Έηνο | ΚΑΔ                     | Πνζό       | 

-------------------------------------------      | 

| 2021 | 10.6278.0001 | 587.495,74 | 

| 2022 | 10.6278.0001 | 293.747,87 | 

| 2023 | 10.6278.0001 | 587.495,74 | 

-------------------------------------------- 

 Όζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ 

άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4412/2016, ηζρύνπλ ηα εμήο: 

 «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο 

ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 61». 

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

ηνπ Ν.4412/2016. 

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ε ηνπ Ν.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ.1 πεξ. ζ θαη ηδ ηνπ λ. 4623/19 (ΦΔΚ 134 A/09-08-2019) θαη ηζρύεη, ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: 

«[…]ζ) Απνθαζίδεη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ησλ δηαθεξύμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθύξσζε 

θάζε κνξθήο δεκνπξαζηώλ θαη δηαγσληζκώλ, γηα έξγα, κειέηεο, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηε 
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ζπγθξόηεζε ησλ εηδηθώλ επηηξνπώλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιόγεζεο από κέιε ηεο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, 

ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ηδ) Αζθεί θαζήθνληα αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηηο 

ζπκβάζεηο έξγνπ, κειεηώλ, ππεξεζηώλ θαη πξνκεζεηώλ, αλεμαξηήησο πξνϋπνινγηζκνύ πιελ ησλ 

πεξηπηώζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε. […]» 

Σε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ην Απηνηειέο Τκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ηελ 

κε αξ.1/2020 κειέηε (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο), ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο 

ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Γαπάλεο θύιαμεο θηηξίσλ (άξζ. 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 

3731/2008)», ζπλνιηθήο εθηηκώκελεο αμίαο 1.762.487,23 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο 

πξναίξεζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α., πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο, σο αθνινύζσο: 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

Επωνυμία ΔΘΜΟ ΦΙΛΟΘΕΘ-ΨΤΧΙΚΟΤ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΤ 95 

Πόλθ ΨΤΧΙΚΟ 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 154 52 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL301 

Σθλζφωνο 213-2014700 

Φαξ 210-6722934 

Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο  psychiko@otenet.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ επί τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ: 

 

 

 

Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
Σμιμα Προμθκειϊν 
Μαρακωνοδρόμου 95-Ψυχικό  
Σ.Κ. 15 452 
κ. Άννα Ορτεντηάτου  
τθλ. +30 213-2014726,  
Φαξ: +30 210-6722934, 
 e-mail: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιοσ για παροχι πλθροφοριϊν επί τθσ τεχνικισ ζκκεςθσ: κ. Ματκαίοσ Δρυμαλίτθσ 
τθλ. +30 213-2014773,  
e-mail: m.drimalitis @0177.syzefxis.gov.gr 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) https://www.philothei-psychiko.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Διμοσ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ,  ςτον Τποτομζα ΟΣΑ. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Θ.ΔΘ.. κακϊσ και τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου ςτθ διεφκυνςθ https://www.philothei-
psychiko.gov.gr/ 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε..Θ.ΔΘ.. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ - Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ. 

mailto:psychiko@otenet.gr
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Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα βαρφνει τον Κ.Α. 10.6278.0001 του ςκζλουσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ του Διμου 

οικονομικοφ ζτουσ 2020, για ποςό ζωσ 293.747,87 €. 

χετικι θ υπ’ αρ.313/2020 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  πολυετοφσ δαπάνθσ (ΑΔΑΜ: 20REQ006373180, ΑΔΑ: ΨΒΗ4ΩΘ8-ΟΘΤ), με τθν 

οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ και διατζκθκε πίςτωςθ ποςοφ 293.747,87  € ςε βάροσ του Κ.Α. 10.6278.0001, του προχπολογιςμοφ του Διμου 

του οικονομικοφ ζτουσ 2020 και αναρτικθκε ωσ εγκεκριμζνο αίτθμα ςτο ΚΘΜΔΘ, ενϊ το υπόλοιπο ποςό τθσ ςυμβατικισ δαπάνθσ κα 

βαρφνει αντίςτοιχο Κ.Α. του ςκζλουσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ του Διμου του οικονομικοφ ζτουσ 2021 ζωσ του ποςοφ των 

587.495,74 €, αντίςτοιχο Κ.Α. του ςκζλουσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ του Διμου του οικονομικοφ ζτουσ 2022 ζωσ του ποςοφ τω ν 

293.747,87 € και αντίςτοιχο Κ.Α. του ςκζλουσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ του Διμου του οικονομικοφ ζτουσ 2023 ζωσ του ποςοφ των 

587.495,74 €. 

Επιςθμαίνεται ότι τα προαναφερόμενα ποςά κα προςαρμοςκοφν ανάλογα με τθν θμερομθνία υπογραφισ και ζναρξθσ τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ κατόπιν αναμόρφωςθσ του προχπολογιςμοφ. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Θ προςταςία και θ αςφάλεια των δθμοτικϊν κτιρίων, εγκαταςτάςεων αλλά και των κοινόχρθςτων χϊρων του Διμου είναι μία από τισ κφριεσ 

προτεραιότθτεσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ και προκφπτει από το γεγονόσ ότι ςτο Διμο Φιλοκζθσ-Ψυχικοφ ςυνζβθςαν περιςτατικά ζνοπλθσ βίασ 

(λθςτείεσ καταςτθμάτων, διαρριξεισ δθμοτικϊν κτιρίων, κατοικιϊν, καταςτροφζσ οργάνων παιδικϊν χαρϊν και πλατειϊν, κ.λ.π.). 

Οι εν λόγω υπθρεςίεσ αφοροφν ςτθ φφλαξθ και αςφάλεια των δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων κακϊσ και του περιβάλλοντα χϊρου αυτϊν, ςτθν 

προςταςία των δθμοςίων ςχολείων, ακλθτικϊν χϊρων, παιδικϊν χαρϊν, πάρκων και πλατειϊν από βανδαλιςμοφσ, δολιοφκορζσ και 

καταςτροφικζσ επεμβάςεισ τρίτων, ςυνολικισ ζκταςθσ 6,2 τετρ.χλμ του Διμου. 

Σο αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τθ ςυνταχκείςα  μελζτθ αφορά τισ παρακάτω ειδικότερεσ υπθρεςίεσ: 

1. Σθ φφλαξθ και αςφάλεια όλων των δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων, των χϊρων και του εξοπλιςμοφ αυτϊν. Οι παραπάνω υπθρεςίεσ 

φφλαξθσ και αςφάλειασ κα υλοποιοφνται από κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό και νόμιμεσ μεκόδουσ και μζςα που κα διακζτει ο 

ανάδοχοσ για όλο το ςυμβατικό χρονικό διάςτθμα. 

2. Σθν αποτροπι ειςόδου ατόμων με παραβατικι ςυμπεριφορά ςε δθμοτικοφσ χϊρουσ και εγκαταςτάςεισ, ςχολεία, γυμναςτιρια, 

γιπεδα και δθμοτικά κτιρια. 

3. Σθν αποτροπι με κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό και νόμιμα μζςα κάκε παράνομων ενεργειϊν (κλοπϊν, βανδαλιςμϊν, 

καταςτροφϊν, φωτιάσ, κ.τ.λ.) από άτομα με παραβατικι ςυμπεριφορά. 

4. Σο κλείδωμα κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ των παιδικϊν χαρϊν και το ξεκλείδωμά τουσ το πρωί, όπωσ αυτζσ βρίςκονται ανά τομζα ευκφνθσ του 

Patrol και εντόσ τθσ νυχτερινισ του περιπολίασ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον εξισ κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 79713000-5  

Δεκτζσ γίνονται μόνον οι προςφορζσ που αφοροφν το ςφνολο των προσ παροχι υπθρεςιϊν και όχι μζροσ τουσ.  

Θ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό προχποκζτει τθν τεκμθρίωςθ των ελάχιςτων κριτθρίων που διαςφαλίηουν τθν τεχνικι και επαγγελματικι 

ικανότθτα του αναδόχου να παρζχει τισ υπθρεςίεσ ςε αντίςτοιχεσ ςυνκικεσ εργαςίασ.   

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ 24 μθνϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 947.573,78 € (εννιακοςίων ςαράντα επτά χιλιάδων πεντακοςίων 

εβδομιντα τριϊν ευρϊ και εβδομιντα οχτϊ λεπτϊν) χωρίσ ΦΠΑ (1.174.991,49 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24% φψουσ: 227.417,71 €). 

Ρροςαφξθςθ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου- Δικαίωμα προαίρεςθσ (παράταςθσ ςφμβαςθσ) 

Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να παρατείνει τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ (άςκθςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ), με μονομερι του διλωςθ 

(απόφαςθ) που αςκείται πριν από τθ λιξθ αυτισ, ζωσ 12 επιπλζον μινεσ (παράταςθ), με ζναρξθ τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ, με 

τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ (τροποποίθςθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ ςφμφωνα με τθν περ. α) τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 132 του ν. 4412/2016).  

Σο φυςικό αντικείμενο τθσ κατ’ αυτόν τον τρόπο τροποποιθμζνθσ αρχικισ ςφμβαςθσ (άςκθςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ), κα αφορά ςτθν παροχι 

υπθρεςιϊν φφλαξθσ των κτιρίων διάρκειασ ζωσ δϊδεκα (12) επιπλζον μινεσ, και με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ (ίδιο μθνιαίο 

τίμθμα). 

Αναλυτικότερα: 

Εκτιμϊμενθ αξία δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ποςοςτοφ 50% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ:  

Θ εκτιμϊμενθ αξία του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ- παράταςθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ 12 μινεσ- ανζρχεται ςτο ποςό των 587.495,74 € 

(πεντακοςίων ογδόντα επτά χιλιάδων, τετρακοςίων ενενιντα πζντε ευρϊ και εβδομιντα τεςςάρων λεπτϊν) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24 

% (εκτιμϊμενθ αξία χωρίσ ΦΠΑ: 473.786,89 € πλζον ΦΠΑ φψουσ: 113.708,85€).  

Εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ 

ΑΔΑ: ΩΙΥΑΩΗ8-ΡΡΚ



Θ εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ) ανζρχεται ςτο ποςό των 1.762.487,23 € 

(ενόσ εκατομμυρίου επτακοςίων εξιντα δφο χιλιάδων τετρακοςίων ογδόντα επτά ευρϊ και είκοςι τριϊν λεπτϊν) ςυμπεριλαμβανομζνου του 

ΦΠΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 1.421.360,67€ πλζον ΦΠΑ 24% φψουσ: 341.126,56 €). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 24 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθν με αρ. 1/2020 μελζτθ του Αυτοτελοφσ Σμιματοσ 

Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ κα παρζχονται οι υπθρεςίεσ φφλαξθσ προκειμζνου να αποκτιςουν 

ιδία αντίλθψθ του ζργου ϊςτε να είναι ςε κζςθ να καταρτίςουν ςχετικό επιχειρθςιακό ςχζδιο.  

τισ 23/03/2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 π.μ., κα πραγματοποιθκεί από αρμόδιο υπάλλθλο του Διμου, επιτόπια επίςκεψθ ςτουσ 

χϊρουσ ςτουσ οποίουσ κα παρζχονται οι υπθρεςίεσ φφλαξθσ.  

Όποιοσ επικυμεί να παραςτεί, ενθμερϊνει εγγράφωσ το Αυτοτελζσ Σμιμα Δθμοτικισ Αςτυνομίασ μζχρι τισ 19/03/2020 (αρμόδιοσ: κ. Ματκαίοσ 

Δρυμαλίτθσ, Μαρακωνοδρόμου 95-Ψυχικό-ιςόγειο).  

 

Θ ωσ άνω επίςκεψθ κα πρζπει να βεβαιωκεί με ζγγραφο του Διμου το οποίο και κα περιλθφκεί επί ποινι αποκλειςμοφ, ςτον (υπο)φάκελο 

Σεχνικισ Προςφοράσ 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,  αποκλειςτικά βάςει τιμισ.  

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ 

κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών και Τπθρεςιών (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)” 

 του ν. 3852/2010 (Αϋ87) “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ” 

 του  ν. 3463/2006 (Αϋ 114) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων”  

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο 
λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικών Προςώπων και Τπθρεςιών του Δθμοςίου 
Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν 
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρώου 
Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικών, 
διοικθτικών και αυτοδιοικθτικών οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ 
διατάξεισ»,  

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε..Ρ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 
66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν 
του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του άρκρου 
65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό 
φορολογικό κακεςτϊσ». 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κώδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κώδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

 τθσ με αρ.57654/23-05-2017 (Β’ 1781) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρώου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ”, 

 τθσ με αρ. 56902/215/02-06-2017 (Β' 1924) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικών Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”, 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι 
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, 
εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
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 τθσ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία ςυγκροτικθκε θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ. 

 τθσ με αρ.1/2020 μελζτθσ του Αυτοτελοφσ Σμιματοσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, θ οποία καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων και ζλαβε Αρικμό Διαδικτυακισ Ανάρτθςθσ Μθτρϊου (ΑΔΑΜ “20REQ006349664”).  

 τθσ με αρ.313/2020 απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  πολυετοφσ δαπάνθσ (ΑΔΑΜ: 20REQ006373180, ΑΔΑ: ΨΒΗ4ΩΘ8-ΟΘΤ) με τθν 
οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ και διατζκθκε πίςτωςθ ποςοφ 293.747,87 € ςε βάροσ του ΚΑ 10.6278.0001, του προχπολογιςμοφ εξόδων 
του Διμου του οικονομικοφ ζτουσ 2020, θ οποία αναρτικθκε ωσ εγκεκριμζνο αίτθμα ςτο ΚΘΜΔΘ, ενϊ το υπόλοιπο ποςό τθσ 
ςυμβατικισ δαπάνθσ κα βαρφνει αντίςτοιχο Κ.Α. του ςκζλουσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ του Διμου του οικονομικοφ ζτουσ 
2021 ζωσ του ποςοφ των 587.495,74 €, αντίςτοιχο Κ.Α. του ςκζλουσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ του Διμου του οικονομικοφ 
ζτουσ 2022 ζωσ του ποςοφ των 293.747,87 € και αντίςτοιχο Κ.Α. του ςκζλουσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ του Διμου του 
οικονομικοφ ζτουσ 2023 ζωσ του ποςοφ των 587.495,74 €. 

 τθσ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία αποφαςίςτθκε θ διενζργεια θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν 
παροχι τθσ υπθρεςίασ: «Δαπάνεσ Φφλαξθσ Κτιρίων άρκρο 21 παρ.11 του ν.3731/2008, εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα 
λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και κακορίςτθκαν οι όροι διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν είναι θ 06/04/2020 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 17:00 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.Δ.Θ..), θ οποία 

είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Προκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 06/03/2020 ςτθν Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων 

(ΚΘΜΔΘ). 

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε..Θ.ΔΘ..:  http://www.promitheus.gov.gr, 

όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΘΔΘ ζλαβε υςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 86100. 

Επιςθμαίνεται ότι ειδικά για τισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν των Ο.Σ.Α. αϋ βακμοφ, λόγω ολικισ κατάργθςθσ του Π.Δ.28/1980, δεν 

προβλζπεται θ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ ςε καμία εφθμερίδα. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, 

αναρτάται ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ).  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   www.philothei-psychiko.gov.gr 

ςτθν διαδρομι : Είςοδοσ ► Ανακοινϊςεισ Διμου ► Προκθρφξεισ-Προμικειεσ ►Αρχείο Προκθρφξεων-Προμθκειϊν.  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από 

τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 

δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 

επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 

και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Σα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ Προκιρυξθ τθσ φμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ *ΕΕΕ+  

 θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ  

 θ με αρ.1/2020 μελζτθ του Αυτοτελοφσ Σμιματοσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

 το ζντυπο «Ανάλυςθ Οικονομικισ Προςφοράσ» 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, 

ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 

(ΕΘΔΘ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Σα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν, δθλαδι υποβάλλονται το αργότερο μζχρι τισ 26/03/2020 και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο δικτυακό τόπου του διαγωνιςμοφ μζςω 

τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Θ.ΔΘ.. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  

υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 

ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι 

θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα 

ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ 

να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το 

αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Όταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται 

παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Συχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε 

με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ 

είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει 

ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Σα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα 

αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 

(Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 

αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ 

επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ 

- μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 

http://www.promitheus.gov.gr/
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δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και 

Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 

χρεογράφων ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται 

μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι 

προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ 

διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 

μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον 

χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ 

πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 

εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

χετικά υποδείγματα περιλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων 

οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 

2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με 

τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ 

νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ  

3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

τθν περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, θ τελευταία κα πρζπει να ςυςτιςει, πριν τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ, κοινοπραξία (δια ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου) με τθν φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ αρικμοφ φορολογικοφ μθτρϊου με ςκοπό τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παροχισ υπθρεςίασ. Σα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ ευκφνονται ζκαςτοσ, ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αλλθλεγγφωσ 

και εισ ολόκλθρον για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

4. Φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει αυτόνομα ι μαηί με άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ςτο διαγωνιςμό δεν μπορεί να μετζχει ςε 

περιςςότερεσ τθσ μιασ προςφοράσ.  

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ 

φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ 18.951,48 € (δζκα οκτϊ χιλιάδων εννιακοςίων πενιντα ενόσ ευρϊ και 

ςαράντα οκτϊ λεπτϊν).  

χετικό υπόδειγμα υπάρχει ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ. 

τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων 

των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 

τθσ παροφςασ, ιτοι για τριακόςια (300) θμζρεσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να 

ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  
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2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι 

ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 

δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο 

πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν 

φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 

31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

(ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) 

ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 

309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, 

ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ 

του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 

(IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα φμβουλο, 

κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

τισ περιπτϊςεισ υνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ,(α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι 

ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ 

2.2.3.2. τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και 

αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον 

αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 
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γ) Δεν κα πρζπει να ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, 
ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ 
κυρϊςεισ δεν απαιτείται να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ 

ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 

εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 

δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 

διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν 

περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 

 (γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά 

με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 

καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ 

των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ 

πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν 

αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) 

ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Ειδικά για τθν παροφςα, ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, νοοφνται, ιδίωσ οι λόγοι που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παρ.2 του 

άρκρου 68 του ν.3863/2010, όπωσ ιςχφει.  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι 

προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ) 

2.2.3.5.  Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω 

περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ και 2.2.3.3 μπορεί 

να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο 

ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Σα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και 

τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό 

φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ 

απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ 

ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 
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2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του 

αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα 

ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ιτοι: Παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ .  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο 

Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 

ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ 

ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ 

ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. 

τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που 

ζχουν προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 

ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 

επαγγελματικά μθτρϊα.  

Ειδικά για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο και 

να διακζτουν τθν Ειδικι Άδεια Λειτουργίασ, ςε ιςχφ κατά το χρόνο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3707/2008 

(ΦΕΚ 209/Α/8.10.08) 

τθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ των παραπάνω απαιτιςεων πρζπει να ικανοποιείται από 

όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Όςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ 

απαιτείται να πλθροφν ςωρευτικά τισ εξισ προχποκζςεισ: 

α) Να μθν υπιρξε αρνθτικό  το αποτζλεςμα του ιςολογιςμοφ των τριϊν (3) τελευταίων οικονομικϊν χριςεων (2016, 2017, 2018) με ελάχιςτο 

ποςοςτό κερδοφορίασ το 10% του ετιςιου προχπολογιςμοφ του ζργου ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ 

ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ ανωτζρω προχπόκεςθ κα πρζπει να πλθροφται αυτοτελϊσ από ζκαςτο μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

β) Πιςτολθπτικι ικανότθτα φψουσ 1.000.000,00 € (ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ) με ενδεικτικό κείμενο:  
Α) Η Σράπεηά μασ ζχει εγκρίνει με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ζχει κακορίςει και ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτθν εταιρεία, πιςτοδοτικά 
όρια για χρθματοδοτιςεισ ςυνολικοφ ποςοφ ____________€ 
Β) Αναφορικά με τον ανωτζρω Διαγωνιςμό ςτον οποίο πρόκειται να ςυμμετάςχετε, θ Σράπεηά μασ προτίκεται να εξετάςει οιοδιποτε αίτθμα 
χρθματοδότθςθσ με βάςθ τα Σραπεηικά κριτιρια, τουσ ιςχφοντεσ νομιςματοπιςτωτικοφσ κανόνεσ, τθν οικονομικι κατάςταςθ και τισ προοπτικζσ 
τθσ εταιρείασ κατά τον χρόνο υποβολισ του. 
ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ πιςτολθπτικι ικανότθτα αρκεί να καλφπτεται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  

γ) ‘Ειδικό’ ελάχιςτο κφκλο εργαςιϊν για τα ζτθ 2016, 2017, 2018 ςε εργαςίεσ φφλαξθσ, ο οποίοσ κα πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ με το 

διπλάςιο τθσ ετιςιασ προχπολογιηόμενθσ  από τθ διακιρυξθ δαπάνθσ, χωρίσ ΦΠΑ.  

Εάν ο ςυμμετζχων λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για χρονικό διάςτθμα μικρότερο του απαιτοφμενου, τότε ο ειδικόσ 

ελάχιςτοσ κφκλοσ εργαςιϊν κα πρζπει να καλφπτει τθν ανωτζρω προχπόκεςθ, κατά τον χρόνο λειτουργίασ του οικονομικοφ φορζα. 

 
δ) Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ςε ιςχφ Γενικισ Αςτικισ Ευκφνθσ (λακϊν και παραλείψεων), ακροιςτικοφ ορίου τουλάχιςτον 3.000.000,00 € με όριο 
ανά ηθμία τα 2.000.000,00 €  
ε) Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ Δικογράφου ςτθ διαδικαςία των εργατικϊν διαφορϊν. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Ο Διμοσ ωσ ζχων τθν υποχρζωςθ να λαμβάνει προλθπτικά μζτρα για τθ φφλαξθ των κτιρίων, εγκαταςτάςεων και χϊρων του, κακϊσ και να 

προςτατεφει τθν κάκε είδουσ περιουςία του, αποδίδει μζγιςτθ ςθμαςία ο υποψιφιοσ ι ο προςφζρων να διακζτει τισ εκ του νόμου 

απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ, τισ τεχνικζσ και επαγγελματικζσ ικανότθτεσ που ςχετίηονται με γνϊμονα τθν ζκταςθ, τισ απαιτιςεισ του ζργου, τθν 

πολυπλοκότθτα αυτοφ, κακϊσ και τον προχπολογιςμό του και να είναι ανάλογεσ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.   

Με βάςθ τα παραπάνω,  οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν, επί ποινι αποκλειςμοφ: 

1. Σεχνικό τμιμα το οποίο κα ζχει τθ δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ ςτα Δθμοτικά Καταςτιματα ι τυχόν επζκταςθ 
των ιδθ εγκατεςτθμζνων 

2. υςτιματα αςφαλείασ ςυνδεδεμζνα ςτο Κζντρο Λιψεωσ θμάτων 
3. Τπεφκυνο ζργου με αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν ςε υπθρεςίεσ φφλαξθσ 
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2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται επί ποινι αποκλειςμοφ, με τα ακόλουκα 

πρότυπα ποιότθτασ ι ιςοδφναμα: 

 ISO 9001:2015 (Διαχείριςθ Ποιότθτασ). Να περιλαμβάνεται ςτο πεδίο εφαρμογισ και θ λειτουργία Κζντρου Λιψεωσ θμάτων εντόσ 
εγκατάςταςθσ. 

 ΕΛΟΣ   1801:2008,  OHSAS   18001:2007 (Διαχείριςθ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία) 

 ISO 27001:2013 (φςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν) 

 ISO 39001:2012 (φςτθμα διαχείριςθσ οδικισ αςφάλειασ) 

 ISO 14001:2015 (φςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ) 

 ISO 18788:2015 (φςτθμα Διαχείριςθσ Ιδιωτικϊν Τπθρεςιϊν Αςφαλείασ) 

 ISO 22301:2012 (φςτθμα Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακισ υνζχειασ) 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα 

ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ 

νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. τθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με 

τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που 

ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι 

τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Όταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ 

διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ 

υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Τπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων 

φορζων.  

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Προσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 

και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, υποβάλλουν, ωσ δικαιολογθτικό 

ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), το οποίο αποτελεί 

ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Σο ΕΕΕ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 

Παραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Σο ΕΕΕ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ 

οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

φμβαςθσ (ΕΕΕ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  

προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό 

εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό 

φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

τθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), υποβάλλεται χωριςτά 

από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα (Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου) 

Α. Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 

ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ 

τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

τθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι 
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δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ 

(παράγραφοι 2.2.5-2.2.6).  

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το 

ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2  και 2.2.3.3.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα 

αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε 

οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται 

ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ).  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ 

τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν 

αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά1: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 (λόγοι  αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ) απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του 

ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 

χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 

προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 

αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο.  

Αναλυτικότερα, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμο αυτοφ ζγγραφο υποβάλλουν: 

α. ο ίδιοσ, ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, ι οι διαχειριςτζσ ςε περίπτωςθ ομόρρυκμων (Ο.Ε.), ετερόρρυκμων (Ε.Ε.), ιδιωτικϊν 

κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE) και εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), 

β. ο διευκφνων ςφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςε περίπτωςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ (Α.Ε.), 

γ. ο πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςε περίπτωςθ ενϊςεων, 

δ. τα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν διοίκθςθ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ και 

ε. τα αντίςτοιχα κατά το δίκαιο τθσ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ φυςικά πρόςωπα. 

θμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να 

επιςυνάπτει ςε θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι pdf τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 (λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων και ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ) και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ 

(λόγοι που ςχετίηονται με τθν αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ λόγω υπαγωγισ του οικονομικοφ φορζα ςε κατάςταςθ που κωλφει τθ 

ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ) πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που 

να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 

(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Επιςθμαίνεται ότι: 

τθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ αφορά: 

                                                           
1
 χετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ 

τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. θμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ 
βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα 

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

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 

2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ 
περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   

ΑΔΑ: ΩΙΥΑΩΗ8-ΡΡΚ



i. οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ  

ii. τόςο τουσ απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ όςο και τουσ εκπροςϊπουσ 
αυτοφ, εφόςον υπάρχει υποχρζωςθ αςφάλιςθσ, που είναι αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και 
όχι μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο ΕΦΚΑ και κα ςυνοδεφεται από υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ  ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. φμφωνα με το Π.Δ. 258/05 και τισ 
τροποποιιςεισ αυτοφ, οι ΑΕ εταιρείεσ, είναι υποχρεωμζνεσ να αςφαλίςουν ςτον ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ) τα μζλθ του Δ.., εφόςον αυτά είναι 
μζτοχοι κατά ποςοςτό 3% τουλάχιςτον. 

iii. Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό 

ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 

οικονομικοφ φορζα. Σο πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο 

Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από 

το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Σα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ 

αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ (λόγοι που ςχετίηονται με τθν επιβολι προςτίμου ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα), 
πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ 
ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ 
διλωςθ του ΕΠΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 

2.2.3.3, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα 

πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 

επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο 

πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 (εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005), δικαιολογθτικά 

ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που 

είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου 

τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  

είναι ονομαςτικζσ, , το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με 

τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα 

ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει 

πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ 

μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με 

θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ 

ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ. 

ε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το  δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει 

βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά 

προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν 

και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι υνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί 

είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ 

είναι γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ 

κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία. 

ΑΔΑ: ΩΙΥΑΩΗ8-ΡΡΚ



Περαιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και 

Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 

3414/2005» και 

ςτ)για τθν παράγραφο 2.2.3.8. (:εάν ζχει επιβλθκεί ςτον οικονομικό φορζα, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, 

θ ποινι του αποκλειςμοφ)  υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ 

αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ), 

υποβάλλουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ 

που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ μθτρϊου του Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό 

και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. τθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 

αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 

ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 

τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 

δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν: 

α)  Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο. 

β) Ειδικι Άδεια Λειτουργίασ, ςε ιςχφ κατά το χρόνο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 

209/Α/8.10.08). 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν 

άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 

υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

τθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ των παραπάνω απαιτιςεων πρζπει να ικανοποιείται από 

όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν επί ποινι αποκλειςμοφ τα εξισ 

δικαιολογθτικά από τα οποία κα προκφπτει ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 2.2.5 τθσ παροφςασ: 

α) Δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των τριϊν (3) τελευταίων οικονομικϊν χριςεων (2016, 2017, 2018) (όπωσ αντίγραφα ιςολογιςμϊν).  

ε περίπτωςθ υποψθφίων, που δεν ζχουν κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ οικονομικϊν καταςτάςεων ι διαρκεί ακόμθ θ προκεςμία 

δθμοςίευςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων χωρίσ αυτζσ να ζχουν δθμοςιευκεί, είναι υποχρεωτικι θ κατάκεςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ 

θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθσ περί τθσ χρθματοοικονομικισ τουσ κατάςταςθσ με τα ανωτζρω ςτοιχεία για τα αντίςτοιχα ζτθ. Εάν ο οικονομικόσ 

φορζασ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για χρονικό διάςτθμα μικρότερο του απαιτοφμενου για τθν ζκδοςθ τριϊν 

ιςολογιςμϊν, υποβάλλει τουσ ιςολογιςμοφσ που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό. ε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά πρζπει να ιςχφουν για κάκε μζλοσ και υποβάλλονται για κάκε ζνα από τα μζλθ τθσ ξεχωριςτά. 

β) Αποδεικτικά μζςα (:υμβάςεισ και Ε3) ότι ο ειδικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν, κατά τθν τριετία 2016, 2017, 2018,  είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ με 

το διπλάςιο τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του ετιςιου προχπολογιςμοφ, χωρίσ ΦΠΑ.  

Εάν ο ςυμμετζχων λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για χρονικό διάςτθμα μικρότερο του απαιτοφμενου, τότε ο ελάχιςτοσ 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν κα πρζπει να καλφπτει τθν ανωτζρω προχπόκεςθ, κατά τον χρόνο λειτουργίασ του οικονομικοφ φορζα. 

γ) Βεβαίωςθ Πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, από αναγνωριςμζνθ τράπεηα ι άλλο πιςτολθπτικό όργανο, φψουσ 1.000.000,00 € (ενόσ εκατομμυρίου 

ευρϊ), με ενδεικτικό κείμενο: 

Α) Η Σράπεηά μασ ζχει εγκρίνει με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που ζχει κακορίςει και ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτθν εταιρεία, πιςτοδοτικά 
όρια για χρθματοδοτιςεισ ςυνολικοφ ποςοφ  __________________€ 
Β) Αναφορικά με τον ανωτζρω Διαγωνιςμό ςτον οποίο πρόκειται να ςυμμετάςχετε, θ Σράπεηά μασ προτίκεται να εξετάςει οιοδιποτε αίτθμα 
χρθματοδότθςθσ με βάςθ τα Σραπεηικά κριτιρια, τουσ ιςχφοντεσ νομιςματοπιςτωτικοφσ κανόνεσ, τθν οικονομικι κατάςταςθ και τισ προοπτικζσ 
τθσ εταιρείασ κατά τον χρόνο υποβολισ του. 
ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικών φορζων, θ πιςτολθπτικι ικανότθτα αρκεί να καλφπτεται αθροιςτικά από όλα τα μζλη τθσ ζνωςθσ.  

δ) Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ςε ιςχφ Γενικισ Αςτικισ Ευκφνθσ (λακϊν και παραλείψεων), ακροιςτικοφ ορίου τουλάχιςτον 3.000.000,00 € με όριο 

ανά ηθμία τα 2.000.000,00 € .  

Ο προςφζρων οφείλει να διατθρεί ςε ιςχφ τθν παραπάνω αςφαλιςτικι κάλυψθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ 

ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ. 

ε) Πιςτοποιθτικό περί μθ κατάκεςθσ Δικογράφου ςτθ διαδικαςία των εργατικϊν διαφορϊν. 
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν επί ποινι αποκλειςμοφ τα εξισ 

δικαιολογθτικά από τα οποία κα προκφπτει ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 2.2.6 τθσ παροφςασ: 

ΑΔΑ: ΩΙΥΑΩΗ8-ΡΡΚ



α) Κατάςταςθ επικεϊρθςθσ εργαςίασ ςτθν οποία να περιλαμβάνεται Σεχνολόγοσ – Θλεκτρονικόσ με πλιρθ απαςχόλθςθ και με άδεια Εργαςίασ 

προςωπικοφ Αςφαλείασ κατθγορίασ Β’, πριν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα. 

β) Εκτφπωςθ του ιςτορικοφ λιψεωσ ςθμάτων από τουλάχιςτον ζνα πελάτθ ο οποίοσ είναι ςυνδεδεμζνοσ ςτο Κζντρο Λιψθσ θμάτων του 

οικονομικοφ φορζα, με το αντίςτοιχο τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά 

τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), υποβάλλει ςχετικό πιςτοποιθτικό 

ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  τισ λοιπζσ 

περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 

αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από 

υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ 

αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. τισ 

λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά 

μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και 

εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ 

ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 

καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των 

ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ 

ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του 

Παραρτιματοσ VII του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ 

εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

τα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο 

κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον 

οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ 

κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. τθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν 

απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, υποβάλλει, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ με ςυμβολαιογραφικι πράξθ των 

φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να 
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προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 

ΕΘΔΘ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 

φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Τπουργικι Απόφαςθ αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικών Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο 

πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Τ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικών Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ.)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο 

θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΘΔΘ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ 

Τ.Α.  

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν 

προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, 

εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ 

δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ 

ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το 

ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Τπουργικισ 

Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο φςτθμα. ε περιπτϊςεισ 

τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΘΔΘ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ –Σεχνικι Προςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Προςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν 

εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ 

ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 

διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και 

τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 

φόρμεσ του ςυςτιματοσ. τθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται θλεκτρονικά και 

υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 

θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 

μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του υςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι 

αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ 

θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των 

αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το φςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου.  

τισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του 

Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 

οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από 

τον οικονομικό φορζα ςτο Ρρωτόκολλο του Διμου (Μαρακωνοδρόμου 95-Ψυχικό, ςτον 2ο όροφο), ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο 
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φάκελο, (με διαβιβαςτικό ςτο εξωτερικό μζροσ του φακζλου όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά), τα ςτοιχεία 

τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 

του ν. 2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Σζτοια 

ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από 

ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ φραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 

προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 

προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, 

να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  

όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016  

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕ  το οποίο κα αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι 

πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ.  

Σο εν λόγω πρότυπο κα υποβλθκεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ οι οποίεσ κα αναρτθκοφν ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του 

ΕΘΔΘ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕ για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 

ζνωςθ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςτθρίηονται ςε τρίτουσ ςυνυποβάλλουν το ΕΕΕ για τον κάκε τρίτο οικονομικό φορζα.  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι 

υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.).  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕ για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 

ζνωςθ. 

2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά 

Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ (άρκρο 94 παρ.4 του ν.4412/2016) κα περιλαμβάνει τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων 

τεκμθριϊνεται θ καταλλθλότθτα, θ τεχνικι επάρκεια και θ επαγγελματικι ικανότθτα των υποψθφίων, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα 

με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν υπ’ αρ.1/2020 μελζτθ του Αυτοτελοφσ Σμιματοσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ κακϊσ και τα όςα αναφζρει θ 

διακιρυξθ. 

Με βάςθ τα ανωτζρω, ο φάκελοσ τεχνικισ προςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει, τα παρακάτω ζγγραφα και δικαιολογθτικά, επί ποινι 

αποκλειςμοφ:  

α) Κατάςταςθ προςωπικοφ από αρμόδια αρχι ςυνοδευόμενθ από βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό πρόςφορο 
ςτοιχείο (ςυμβάςεισ, δελτία/τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν κ.λπ.) από τα οποία κα αποδεικνφεται ότι διακζτει ςτο προςωπικό του, υπεφκυνο 
ζργου με προχπθρεςία τουλάχιςτον 10 ετϊν και ότι όλοι οι φφλακεσ που κα απαςχολθκοφν ςτθν παροχι υπθρεςιϊν που αποτελεί αντικείμενο 
τθσ παροφςθσ, είναι ενταγμζνοι ςτο ιδθ υπάρχον προςωπικό με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με πλιρθ απαςχόλθςθ, είναι ζμπειροι ζχοντεσ 
τουλάχιςτον ςυμπλθρϊςει 3 ζτθ απαςχόλθςθσ ωσ φφλακεσ ςε αυτόν ι άλλο οικονομικό φορζα και είναι θλικίασ άνω των 25 ετϊν και ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει ςτο προςωπικό του κατ’ ελάχιςτον 25 φφλακεσ με μόνιμθ πλιρθ απαςχόλθςθ, με τθ ςχετικι άδεια εργαςίασ 
προςωπικοφ φφλαξθσ ςε ιςχφ.  

τθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ τθσ παραπάνω απαίτθςθσ πρζπει να ικανοποιείται από όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

β) Βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ με τισ αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ, από 3 ετιςια ζργα τα οποία ο προςφζρων ζχει ολοκλθρϊςει (ι είναι ςε εξζλιξθ) 

κατά τθν τριετία 2016-2018, από τισ οποίεσ να προκφπτει θ εμπειρία του ςε φυλάξεισ με μθχανοκίνθτα τετράτροχα οχιματα (Patrol) και 

ςτατικοφσ ςχολικοφσ φφλακεσ, με ςχετικό ςυμβατικό αντικείμενο ίςο ι μεγαλφτερο των 450.000,00 ευρϊ ςυνολικά, οι οποίεσ να αφοροφν 

Ο.Σ.Α, ι Ν.Π.Δ.Δ ι ιδιϊτεσ. Σο ποςό αυτό μπορεί να προκφπτει ωσ το άκροιςμα το πολφ τριϊν ςυμβάςεων για το ςυγκεκριμζνο χρονικό 

διάςτθμα. 

γ) Σα ακόλουκα Πιςτοποιθτικά ποιότθτασ, ςε ιςχφ, με πεδίο εφαρμογισ τισ Υπθρεςίεσ Αςφάλειασ, τα οποία κα πρζπει ο προςφζρων να 
διακζτει πριν τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ. 

 ISO 9001:2015 (Διαχείριςθ Ποιότθτασ). Να περιλαμβάνεται ςτο πεδίο εφαρμογισ και θ λειτουργία Κζντρου Λιψεωσ θμάτων εντόσ 
εγκατάςταςθσ. 

ΑΔΑ: ΩΙΥΑΩΗ8-ΡΡΚ



 ΕΛΟΣ   1801:2008,  OHSAS   18001:2007 (Διαχείριςθ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία). 

 ISO 27001:2013 (φςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν) 

 ISO 39001:2012 (φςτθμα διαχείριςθσ οδικισ αςφάλειασ) 

 ISO 14001:2015 (φςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ) 

 ISO 18788:2015 (φςτθμα Διαχείριςθσ Ιδιωτικϊν Τπθρεςιϊν Αςφαλείασ) 

 ISO 22301:2012 (φςτθμα Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακισ υνζχειασ) 

 

δ) Βεβαίωςθ αυτοψίασ του χϊρου τθν οποία κα εκδϊςει θ ανακζτουςα αρχι μετά από τθν θμερομθνία επίςκεψθσ. 

ε) Άδεια ραδιοδικτφου κατθγορίασ Α, ςε ιςχφ εγκεκριμζνθ από τθν Ε.Ε.Σ.Σ  

ςτ) Βεβαίωςθ χριςθσ υπθρεςιϊν TETRA 

η) Επιχειρθςιακό Σχζδιο, για τον τρόπο με τον οποίο ο διαγωνιηόμενοσ ςκοπεφει να προςεγγίςει τθν εκτζλεςθ του ςυνολικοφ ζργου φφλαξθσ. Σο 

επιχειρθςιακό ςχζδιο κα πρζπει να επικεντρϊνεται ςτθν περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ για τθν επιτυχι εκτζλεςι του κακϊσ και τουσ 

τρόπουσ και τα μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν.  Ο κάκε ςυμμετζχων κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ, όταν κλθκεί από τθν επιτροπι του 

διαγωνιςμοφ, να το παρουςιάςει με τθ χριςθ οπτικοακουςτικϊν μζςων με λεπτομζρεια ωσ προσ τθν επιχειρθςιακι προςζγγιςθ και να είναι ςε 

κζςθ να το αναλφςει επαρκϊσ και τεκμθριωμζνα. 

θ) Σα ακόλουκα αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν φπαρξθ ιδιόκτθτου (και όχι ςυνεργαηόμενου) Κζντρου Λιψεωσ Σθμάτων και Αναφορϊν 
εγκατεςτθμζνου ςτθν φυςικι ζδρα τθσ επιχείρθςθσ, με τθ δυνατότθτα που αναλφεται ςτο 12ο άρκρο παρ. β και γ τθσ ςχετικισ μελζτθσ: 

1. Εκτυπϊςεισ μιασ θμζρασ εντόσ του τελευταίου τριμινου ςχετικά με τθ λιψθ πλθροφοριϊν από τθ κζςθ των οχθμάτων και τισ 
διαδρομζσ τουσ (ςτάςεισ, χρόνοσ αναμονισ, ταχφτθτα κλπ). 

2. Εικόνεσ εκτυπωμζνεσ από video, ϊςτε να αποδεικνφεται θ υπάρχουςα εμπειρία εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ καταγραφικοφ με 
μετάδοςθ εικόνασ του Patrol (Mobile DVR). χετικζσ λιψεισ φωτογραφιϊν από τοποκετθμζνα ςυςτιματα ςε λειτουργία ςτα οποία, 
να φαίνεται ευκρινϊσ θ θμερομθνία και θ ϊρα. 

3. Εκτυπϊςεισ μιασ θμζρασ εντόσ του τελευταίου τριμινου, του ιςτορικοφ παρακολοφκθςθσ τθσ κζςθσ (ςτίγμα γεωεντοπιςμοφ) των 
φυλάκων. 

κ) Κατάλογο με τα μθχανιματα, τισ εγκαταςτάςεισ, τον τεχνικό εξοπλιςμό και τα περιπολικά αυτοκίνθτα που κα διακζςει για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. Ειδικότερα, για τα περιπολικά οχιματα, που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να κατατεκοφν αντίγραφα των αδειϊν κυκλοφορίασ 

τουσ, τα οποία δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να είναι πριν το 2016. ε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων δεν διακζτει περιπολικά οχιματα, 

υποχρεοφται να υποβάλει αντίγραφο προςφοράσ με τθν εταιρεία που κα τα μιςκϊςει, αναγράφοντασ τον όρο ςχετικά με τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ 

υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Προςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ ορίηεται κατωτζρω:  

τον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα. Θ οικονομικι 

προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. τθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει 

ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται θλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που 

περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου 

πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 

θλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόςον ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον 

(υπο)φάκελο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και το ςχετικό θλεκτρονικό 

αρχείο (το ζντυπο «Ανάλυςθ Οικονομικισ Προςφοράσ») ςε μορφι pdf. 

Αναλυτικότερα: 

Οι Τποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν θλεκτρονικά οικονομικι προςφορά για τθν υλοποίθςθ του ςυνόλου των υπθρεςιϊν του παρόντοσ 

Διαγωνιςμοφ, θ οποία κα αποτελεί και τθ υνολικι Αμοιβι του Αναδόχου για τθν παροχι των υπθρεςιϊν του ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

ΑΔΑ: ΩΙΥΑΩΗ8-ΡΡΚ



Ειδικά για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 68 Ν. 3863/2010, όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί με τθν παρ.1 του άρκρου 22 του ν. 4144/2013 (Α’ 88).  Ωσ εκ τοφτου, επιςθμαίνεται ότι επί ποινι αποκλειςμοφ, κα πρζπει να 

υπολογίηεται αναλυτικά το κόςτοσ του ζργου και να απεικονίηεται με ςαφινεια ο υπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ: 

Α)  Φφλαξθσ και φροφρθςθσ των δθμοτικϊν κτιρίων και εγκαταςτάςεων ςε  8ωρθ κακθμερινι βάςθ, επί 24 μινεσ, όλεσ τισ θμζρεσ τθσ 

εβδομάδασ, 365 θμζρεσ το χρόνο (ωράριο 22:00-06:00) με 7 Patrol ςυν ζνα εποπτικό (Αρχιφφλακασ υντονιςτισ),  

Β) Φφλαξθσ των ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων με 9 ςτατικοφσ φφλακεσ οι οποίοι  κα απαςχολοφνται ςε 8ωρθ κακθμερινι βάςθ (εκτόσ αββάτου, 

Κυριακισ, Αργιϊν, Χριςτουγζννων και Πάςχα),  με ωράριο 7:30–15:30, όςο διαρκεί το ςχολικό ζτοσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ εξεταςτικισ 

περιόδου, εκτόσ αββάτου, Κυριακισ, χολικϊν Αργιϊν, Χριςτουγζννων και Πάςχα (18 μινεσ), 

Γ) Φφλαξθσ του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ επί τθσ οδοφ Μαρακωνοδρόμου 95 ςτο Ψυχικό με ζνα (1) ςτατικό φφλακα, ςε 8ωρθ βάςθ, από 

Δευτζρα μζχρι και Παραςκευι, επί 24 μινεσ,  με ωράριο  08:00 - 16:00   

Δ) Φφλαξθσ παιδικισ χαράσ Μακεδονίασ επί τθσ οδοφ Λουκι Ακρίτα 35 Φιλοκζθ,  με ζνα (1) ςτατικό φφλακα, ςε 8ωρθ βάςθ, από Δευτζρα μζχρι 

και Παραςκευι, επί 24 μινεσ, με ωράριο  14:00 - 22:00. 

 Ε) Φφλαξθσ του πάρκου – παιδικισ χαράσ Μάνκου Μεταλλθνοφ επί τθσ οδοφ Παπαναςταςίου 44 ςτο Ψυχικό, με ζνα (1) ςτατικό φφλακα, ςε 

8ωρθ βάςθ, από Δευτζρα μζχρι και Παραςκευι, επί 24 μινεσ, με ωράριο  14:00 - 22:00. 

Η) Θ υνολικι Δαπάνθ τθσ Κακαρισ Αξίασ, το ΦΠΑ 24% αυτισ και το ςυνολικό ποςό ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ για το ςφνολο των 

περιπτϊςεων (Α), (Β), (Γ) (Δ) και (Ε) το οποίο αποτελεί και το φνολο τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του υποψθφίου. 

 

υγκεκριμζνα, κα πρζπει να υπολογιςκοφν τα εξισ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου και τθν εργατικι νομοκεςία: το 

μιςκοδοτικό κόςτοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν,  των επιδομάτων και δϊρων των φυλάκων και των αντικαταςτατϊν 

τουσ, το κόςτοσ Patrol αυτοκινιτων ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν κτιςθσ, ςυντιρθςθσ και καυςίμων περιπολίασ, το διοικθτικό κόςτοσ, 

τα αναλϊςιμα, το κόςτοσ εξοπλιςμοφ και ατομικϊν μζςων προςταςίασ όπωσ ορίηεται από τθν νομοκεςία για τουσ φφλακεσ security και το 

εργολαβικό κζρδοσ του αναδόχου, πλζον ΦΠΑ 24%.  

 

1. Για λόγουσ πλθρζςτερθσ τεκμθρίωςθσ των οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
θλεκτρονικά, με τθν ζνδειξθ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» τον πίνακα που παρατίκεται κατωτζρω ωσ υπόδειγμα ςε ξεχωριςτό 
θλεκτρονικό αρχείο, φζρον θλεκτρονικι υπογραφι.  
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2. Σα παραπάνω ςτοιχεία πρζπει να δθλϊνονται ςτον προαναφερκζντα πίνακα «Ανάλυςθ Οικονομικισ Προςφοράσ», με ποινι αποκλειςμοφ, 
όπωσ προβλζπει το άρκρο 68 του νόμου 3863/2010 (Α’ 115), όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το άρκρο 22 του ν. 4144/2013 (Α’ 88).  

3. ε περίπτωςθ διάςταςθσ μεταξφ των ςτοιχείων κόςτουσ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ που δθλϊνονται εντόσ του υςτιματοσ και εκείνων του 
πίνακα «Ανάλυςθσ Οικονομικισ Προςφοράσ» ιςχφουν τα δθλωκζντα εντόσ του υςτιματοσ ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ.  

4. Οικονομικι Προςφορά, που είναι ελλιπισ ι αόριςτθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
5. Διατφπωςθ ςχολίων ι αιρζςεων ι όρων ςτθν Οικονομικι Προςφορά ι επιφυλάξεων επ’ αυτισ, κα κεωρθκοφν ωσ επιφυλάξεισ επί των όρων 

του Διαγωνιςμοφ και οδθγοφν ςτθν απόρριψθ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του υποψθφίου, που τισ διατυπϊνει.  
6. Θ οικονομικι προςφορά που κα κατακζςουν οι υποψιφιοι κα ζχει υπολογιςκεί βάςει των όςων προβλζπει θ ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία.  
7. Θ Ανακζτουςα Αρχι βαρφνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΠΑ) επί των εκάςτοτε πλθρωτζων ποςϊν.  
8. τθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, θ οικονομικι προςφορά τθσ ζνωςθσ υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. 
9. Όλεσ οι τιμζσ πρζπει να εκφράηονται ςε ΕΤΡΩ. Οι τιμζσ που κα υποβλθκοφν πρζπει να είναι τελικζσ, μετά από οποιαδιποτε ζκπτωςθ ι μείωςθ. 

τισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

10. Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΤΡΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) 
δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον 
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθ ςχετικι μελζτθ.  

11. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε Ευρϊ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία (άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε 
ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Σο γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δφο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο 
ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. 

12. Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εννζα (9) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Προςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με 

αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν 

παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 

ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο 

ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. τθν 

τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

ε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 

(Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 

προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι 

αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ 

όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 

οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από  τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ 

τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Σο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΘΔΘ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), 

προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, 

ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά», τθν 4θ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν, ιτοι τθν 10-04-2020 και ϊρα 11.00 π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Προςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα 
αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  

αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ 

που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που 

ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των 

αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο φςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα 

αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 

β) τθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν 

απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν 

προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο 

κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να 

ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι 

πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν δ) Σο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των 

οικονομικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν 

κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Σο εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο 

όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

τθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν 

ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ 

ιςότιμεσ προςφορζσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων 

(«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ 

προςφζροντεσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον 

προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, και τα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται 
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ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 

2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Σα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι 

αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν ζηο Πρωτόκολλο τοσ Δήμοσ (Μαραθωνοδρόμοσ 95-Ψστικό, 

2ος όροφος), με διαβιβαζηικό ςτο εξωτερικό μζροσ του φακζλου όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα 

δικαιολογθτικά εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα 

αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ 

διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι 

των δικαιολογθτικϊν. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό 

θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει 

εντόσ δζκα (10) θμερϊν αίτθμα προσ τθν επιτροπι διαγωνιςμοφ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 

αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν 

προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.  

Σο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 

εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Όςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ 

γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 

διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 

ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

ε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ 

ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν 

διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 

μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4-2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο 

αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ 

του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να 

προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  Ποςοςτό 

15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ 

ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Σα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ 

των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του 

ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ 

προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Σα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 

επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ 

αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π., εκδοκεί 
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απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016  

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό υνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον 

απαιτείται και 

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα 
από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν 
επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, 
θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να 

υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Σο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 

καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία  

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί 

ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ 

νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. ε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με 

θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου 

οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 

δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘ.  

ε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ 

ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΘΔΘ ςτον θλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Προδικαςτικι Προςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι 

θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ 

θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά 

οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Τ.Α.  

Σο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν 

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ 

ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία 
διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ μετά από άςκθςθ προςφυγισ, ςφμφωνα με το  άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται 
θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. 
 
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά 
μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΘΔΘ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 

365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 

365 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των 
ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι 
απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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προςφυγισ. Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ 
τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 
 
ε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ 

τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΘΔΘ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε 

πρόςφορο μζςο. Τπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ 

πλατφόρμασ του ΕΘΔΘ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν ΑΕΠΠ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και 

τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Όποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον 
του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΠΠ κάνει δεκτι 
τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απ όφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ 
τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ 

απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί 

διαφορετικά. 

Σζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΠΠ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ 

όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι 

παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 

διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα 

ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγφθςθ  καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ 

τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. 

ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Σο περιεχόμενό τθσ πρζπει 

να είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα τθσ παροφςασ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε 

απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ 

αφξθςθσ, εκτόσ ΦΠΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι 

τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο 

Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί:  

α) τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 

οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα X του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016,  

β) τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ αϋ ζωσ εϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 115), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, κακϊσ 

και  

γ) τον ειδικό όρο τθσ παραγράφου 3 του ίδιου άρκρου, ςφμφωνα με τον οποίο ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ 

εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ 

κινδφνου.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ 

τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ 

ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ 

του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία 

επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι, το τμιμα (ποςοςτό) κακϊσ και τθν αντίςτοιχθ αξία τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν 

ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με 

κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 

ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ86. ε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, 

αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του 

τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά 

τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

Ειδικότερα, κατά τθν εκτζλεςθ ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 4 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 ςφμφωνα 

με τθν οποία εργολάβοσ που ανακζτει τθν εκτζλεςθ του ζργου ι μζροσ του ζργου ςε υπεργολάβο, υποχρεοφται άμεςα να ενθμερϊνει 

εγγράφωσ τον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν. Ο εργολάβοσ και ο υπεργολάβοσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον, ζναντι των εργαηομζνων 

για τθν καταβολι των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν.  
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4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί 

περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ 

ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του 

τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 

18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω 

ποςοςτοφ.  

Όταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά 

τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.4.4. Θ πλθρωμι του υπεργολάβου, κα γίνεται από τον κφριο ανάδοχο ςτο πλαίςιο τθσ μεταξφ τουσ ςυμβατικισ ςχζςθσ, χωρίσ να 

παρεμβάλλεται θ ανακζτουςα αρχι. 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, 

ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ υνκικεσ και τθν Οδθγία 

2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΛΕΕ. 

4.6.2. Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Σμθματικά για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν, μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από 

τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Σον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε 

δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

τθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 

προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 

προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ 

από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

τον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ 

παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ποινικζσ ριτρεσ 

δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι 

ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

χωρίσ ΦΠΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΠΑ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που 

παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ 

διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ 

ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ 

ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Σο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ 

φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι 

των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε 

ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ 

άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα 

από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ 

προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ 

άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 

προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 

προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , 

επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Περιφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα 
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ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από το Αυτοτελζσ Τμιμα Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, το 

οποίο και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και 

ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 

132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίςει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ, ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι, 

υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ.  

Σα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ 

ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει 

ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ειδικότερα, τθν παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ μπορεί να παρακολουκεί και εποπτεφει ο αρμόδιοσ 

υπάλλθλοσ που ορίηεται από τθν Τπθρεςία, ο οποίοσ ορίηεται ωσ «Τπεφκυνοσ Παρακολοφκθςθσ» τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςχετικά με τθν 

άρτια και προςικουςα παροχι υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, και παράλλθλα δφναται να παρζχει κατευκφνςεισ και 

υποδείξεισ ςτον επόπτθ φφλαξθσ του Αναδόχου και κατά ακολουκία ςτον Ανάδοχο και να διατυπϊνει εγγράφωσ τυχόν παρατθριςεισ ι 

ενςτάςεισ τισ οποίεσ κζτει υπ’ όψιν τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Παραλαβισ.  

6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςυμβάντων, το οποίο κακθμερινά 

αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτο e-mail του Δθμάρχου και του αρμόδιου δθμοτικοφ υπαλλιλου για κζματα αςφάλειασ τον οποίο ζχει ορίςει θ 

δθμοτικι Αρχι. Οι καταγραφζσ αυτζσ, αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ φμβαςθσ ορίηεται ςε 24 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ, με δυνατότθτα παράταςθσ (άςκθςθ δικαιϊματοσ 

προαίρεςθσ), με μονομερι διλωςθ του Διμου (απόφαςθ) που αςκείται πριν από τθ λιξθ αυτισ, ζωσ 12 επιπλζον μινεσ, με ζναρξθ τθν επόμενθ 

τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.  

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% 

αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ 

περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 

αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ 

ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 

του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ 

του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να 

παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ, 

εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι 

με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Σα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε 

τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται 

πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν 

τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να 

είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί 

ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με 

τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του ν.4412/2016.  
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6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό 

φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ 

παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από 

τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να 

ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 

παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν 

επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που 

ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ 

παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221του ν. 4412/2016. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 

μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο 

δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω 

εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι 

διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.5.1 τθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται 

ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ 

αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 

εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι 

εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  

6.5.3 ε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, 

κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των 

υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι 

ριτρα υποκατάςταςθσ).  

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, θαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή:  

1. Να εγθξίλεη: 

i. Τε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο: «Γαπάλεο θύιαμεο θηηξίσλ (άξζ. 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 3731/2008)» 

ii. ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κε αξ.1/2020 κειέηεο ηνπ Απηνηεινύο Τκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

2. Να θαζνξίζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ 

γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Γαπάλεο θύιαμεο θηηξίσλ (άξζξ. 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 

3731/2008)», νη νπνίνη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

Παξαθαιώ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 
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2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 Ν. 

4555/2018, 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 3731/2008, 

4. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.4555/2018, 

5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηεο κε αξ. 56902/215/02-06-2017 (Β' 1924) Απόθαζεο ηνπ 

Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο “Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ.)”, 

6. Τελ ππ’ αξ.1/2020 κειέηε γηα ηελ ελ ιόγσ παξνρή ππεξεζίαο ηνπ Απηνηεινύο Τκήκαηνο 

Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, 

7. Τελ ππ’ αξ.313/2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο  πνιπεηνύο δαπάλεο (ΑΓΑΜ: 

20REQ006373180, ΑΓΑ: ΧΒΕ4ΨΖ8-ΟΘΥ), 

8. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016, 

9. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 εδ.14 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4412/2016, 

10. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 πεξ.ε’ ηνπ Ν.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ.1 πεξ. ζ’ θαη ηδ’ ηνπ Ν. 4623/2019 (ΦΔΚ 134 A/09-08-2019), 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ  

1. Δγθξίλεη: 

i. Τε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο: «Γαπάλεο θύιαμεο θηηξίσλ (άξζ. 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 3731/2008)» 

ii. ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κε αξ.1/2020 κειέηεο ηνπ Απηνηεινύο Τκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο θαη ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.   

2. Καζνξίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο: «Γαπάλεο θύιαμεο θηηξίσλ (άξζξ. 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 3731/2008)», σο 

αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε θαη νη νπνίνη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ζην απνθαζηζηηθό ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο. 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 65/2020 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΓΑΙΑΛΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 

 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Από ην πξαθηηθό ηεο 4εο Σπλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ  

6ελ Μαξηίνπ 2020 

Φπρηθό, 9-3-2020 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 

ΣΑ ΚΔΙΖ 

Υαξάιακπνο Κπνλάηζνο 

Γθηδειή Αιίθε 

Παληαδή Παπιίλα – Βαζηιηθή 

Παιαηνιόγνπ Καξία - Υξηζηίλα 

                  ΓΑΙΑΛΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 

ΑΔΑ: ΩΙΥΑΩΗ8-ΡΡΚ
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