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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Διεύθυνση
Τμήμα
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

Αθήνα, 17/07/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ : ΟΙΚ. 5055

:Τσόχα 5 Αθήνα 115 21
:Προμηθειών
:Νταβατζίκος Αργ.
:213 2031 061-062
:210 6401 921
:promithiesky@0280.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)# 606.111,80 #€
( 488.799,84 € χωρίς Φ.Π.Α.)
ΚΑΕ 0439 , CPV 79713000-5
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΤΗΣ Ε.Ε.

ΟΧΙ (εδ. δ αρ.5
ν.4412/16)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟ
ΤΕΥΧΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
Φ.Ε.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΥΑ
57654/2017 (Β’
1781) ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΑ ΑΡ. 38
(παρ.6),
61,120,290,330
ΤΟΥ Ν.4412/16

20 & 22/7/2020
ΗΜΕΡΕΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ
& ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

270 ΗΜΕΡΕΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

17/7/2020
ΗΜΕΡΑ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ:
95021

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ
www.promitheus.
gov.gr
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
17/07/2020
ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ 17.00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΜΕΡΑ: 31/07/2020
ΩΡΑ 10:00π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
28/07/2020
ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ
ΩΡΑ : 21.00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΝΑΙ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

ΝΑΙ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)
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Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη
Α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1. Του Ν.Δ.496/74 (ΦΕΚ 204 Α΄) περί του Λογιστικού του Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27.11.1995) άρθρα 79 – 85 περί Δημοσίου
Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους» και άλλες διατάξεις, όπως έχει
τροποποιηθεί με τον Ν.4270/2014 (143/Α΄) και ισχύει.
3. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-16) περί δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως το
αρ.5 (εδ.δ) και τα άρθρα 107 έως 110 περί διαδικασιών ανάθεσης κοινωνικών
και άλλων ειδικών υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες με CPV 79713000-5 που
εμπίπτουν στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/16.
4. Της παραγράφου Β.δ του άρθρου 1 του Ν.4025/2011(ΦΕΚ 228/τ.Β΄/2-112011) «Συγχώνευση Μ.Κ.Φ.».
5. Του άρθρο 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιοργάνωση Υ.Υ. & Κ.Α. και Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας».
6. Του αρ. 9 του Ν.4109/2013 «Περί κατάργησης και συγχώνευσης νομικών
προσώπων του δημοσίου» (ΦΕΚ 16/ Α΄ /23-1-2013), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
7. Του εδαφίου Στ. παρ. 1 άρθρο 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως έχει
τροποποιηθεί με τον Ν.4172/2013 σύμφωνα με τον οποίο στην καθαρή αξία
θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την
προμήθεια υπηρεσιών.
8. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) περί «Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
δημοσίων Συμβάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) Άρθρο 238 «Τροποποίηση διατάξεων για
την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011)» σύμφωνα με το οποίο θα
επιβάλλεται κράτηση 0,10% επί της αξίας των συμβάσεων εκτός ΦΠΑ.
10. Του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007)
όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ.377 & 379 του Ν. 4412/2016.
11. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την
Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-42014).
12. Του Ν.2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α΄/21-8-1997) «Προϋποθέσεις λειτουργίας
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και
υποχρεώσεις του προσωπικού αυτώ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Του αρ. 68 ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) περί συμβάσεων εργολαβίας
εταιρειών παροχής υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ. 22 του
ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) και το αρ. 39 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α’/13-92017).
14. Της παραγράφου Ζ του πρώτου άρθρου του ν. 4152 (ΦΕΚ 107/Α’/9-5-2013)
περί «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της
16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές».
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15. Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α’/2017) περί κανονισμού εξέτασης προδικαστικών
προσφυγών.

Β. Τις κάτωθι αποφάσεις:

1. Την υπ’ αριθμ. Δ9/ΟΙΚ.44836/11748/12-10-2016 Απόφαση του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφ. & Πρόνοιας «Περί ορισμού μελών Δ.Σ. στο Κ.Κ.Π.Π.Α.» (ΦΕΚ
565/τ.ΥΟΔΔ/20-10-2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. Α2.861/14-8-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2044/Β’/22-8-2013) περί Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.
3. Την Α2-718/28.7.2014 ΥΑ (ΦΕΚ 2090/Β΄/2014) περί κωδικοποίησης Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
4. Την ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β/19-5-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
5. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)».
6. Την υπ’ αριθμ. 23 / 13-2-2018 κατευθυντήρια οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
7. Την υπ’ αριθμ. 10054/2484/8-4-2013 ΥΑ (ΦΕΚ/Β΄/948) περί εξουσιοδότησης
των ΜΚΦ για την διενέργεια του συνόλου των διαγωνισμών προμηθειών,
υπηρεσιών, εργασιών κλπ μέσα στα όρια των προϋπολογισθεισών δαπανών
κατά κωδικό αριθμό είδους.
8. Την υπ’ αριθμ. 40569/1296/24-09-2019 ΥΑ Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης
στον ΚΑΕ 0439 ποσού 249.500,00€ για το έτος 2021.
9. Την υπ’ αριθμ. 22605/589/17-06-2020 (8127/30-06-2020) ΥΑ Έγκριση
Ανάληψης Υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0439 επιπρόσθετου ποσού 236.421,75€ για
το έτος 2021, και ποσού 120.190,05€ για το έτος 2022.
10. Την υπ’ αριθμ. 2η / 19ης Συν. / 15-06-2016 Απόφαση Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α περί
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών υπηρεσιών φύλαξης, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. 6301/08-03-2017 (2306/08-03-2017) γνωμοδότηση της Ε. Αν.
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
12. Την υπ’ αριθμ. 16η / 11ης Συν./03-04-2020 Απόφαση Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α περί της
σκοπιμότητας
προκήρυξης
διαγωνισμού
υπηρεσιών
φύλαξης
προϋπολογισμού 606.111,80€ με ΦΠΑ (ΑΔΑ: 6ΦΠ4ΟΞΧ1-3ΘΝ)
13. Την υπ’ αριθμ. οικ. 5054/17-7-2020 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης με α/α
δέσμευσης 1362 και με α/α: 1580 στο βιβλίο εντολών και εγκρίσεων.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για
την ανάδειξη Αναδόχου Φύλαξης των Χώρων και των Κτιριακών
Εγκαταστάσεων των Παραρτημάτων του, και των εξωτερικών δομών του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, για δώδεκα (12) μήνες
(συν τρείς (3) μήνες μονομερούς παράτασης), προϋπολογισμένης δαπάνης
606.111,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (488.799,84€ χωρίς Φ.Π.Α.
24%) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στον ΚΑΕ 0439, CPV
79713000-5, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40569/1296/24-09-2019 ΥΑ Έγκριση
Ανάληψης Υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0439 ποσού 249.500,00€ για το έτος 2021, την
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υπ’ αριθμ. 22605/589/17-06-2020 (8127/30-06-2020) ΥΑ Έγκριση Ανάληψης
Υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0439 επιπρόσθετου ποσού 236.421,75€ για το έτος 2021,
και ποσού 120.190,05€ για το έτος 2022 και την Απόφαση Ανάληψης
υποχρέωσης με α/α δέσμευσης 1362 και με α/α: 1580 στο βιβλίο εντολών και
εγκρίσεων. Στον ανωτέρω προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα για
τρεις (3) μήνες μονομερούς παράτασης μόνο με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής.
2. Προϋπολογισμός:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
12 μήνες
3 μήνες παράταση
Δικαίωμα προαίρεσης
ΣΥΝΟΛΑ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

387.709,84

480.760,20

96.927,46

120.190,05

4.162,54

5.161,55

488.799,84

606.111,80

3. Η προκύπτουσα σύμβαση θα έχει δικαίωμα τροποποίησης κατά την διάρκεια
ισχύος ή και παράταση της σύμβασης έως και δώδεκα 12 μήνες (τρείς μήνες
μονομερώς και εννιά μήνες με την συναίνεση του αναδόχου), χωρίς ή και με
αύξηση του συμβατικού ποσού χωρίς να θίγει τις διατάξεις του αρ. 132
ν.4412/16, δηλαδή σωρευτικά α) αύξηση έως 50% του προϋπολογισμού της
αρχικής σύμβασης, β) έως του ποσού που δεν υπερβαίνει το όριο πάνω από το
οποίο απαιτείται άλλη διαγωνιστική διαδικασία.
4. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο των ζητούμενων
υπηρεσιών, λόγω της ανάγκης για οικονομίες κλίμακας, για ενιαία διαχείριση,
καθώς και για την ύπαρξη της δυνατότητας κάλυψης έκτακτων αναγκών μεταξύ
των παραρτημάτων.
5. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης στο
διαδικτυακό
τόπο
www.promitheus.gov.gr
του
Εθνικού
Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και στον ελληνικό Τύπο.
6. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών
από την ημερομηνία δημοσίευσης του στο ΚΗΜΔΗΣ ήτοι στις 31/07/2020
σύμφωνα με την περ. αα΄ του εδ. α) της παρ.2 του αρ.109α & της περ. δ΄αρ.5
του ν.4412/2016.
7. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων Διαγωνισμών (εφεξής: «Επιτροπή
Διαγωνισμού») του ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ και τα αρμόδια
προς τούτο πιστοποιημένα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
8. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 17/07/2020 και ώρα: 17.00
9. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 28/07/2020 και ώρα: 21:00.
(περ. αα΄ του εδ. α) της παρ.2 του αρ.109α & της περ. δ΄αρ.5 του ν.4412/2016).
10. Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
11. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης

Σελίδα 4 από 113

ΑΔΑ: 9ΠΗΟΟΞΧ1-6ΦΣ

20PROC007046978 2020-07-17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2020 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρ. 6 του ν. 4155/2013 καθώς και
στην ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β/19-5-2017).
12. Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων και η αξιολόγησή τους γίνεται
ηλεκτρονικά από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο Σύστημα όργανα της
Αναθέτουσας Αρχής («Επιτροπή Διαγωνισμού»).
13. Σε κάθε στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών, αμέσως μετά την
αποσφράγιση, οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα προσφέροντες δύνανται να έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιεχόμενα των αποσφραγισθέντων φακέλων
των προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.
14. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.
15. Οι υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους υποψήφιους για 270 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες
από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Η ισχύς της
προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.
16. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της
Προκήρυξης, φέροντα ψηφιακή υπογραφή, στο δικτυακό τόπο του
συγκεκριμένου
Διαγωνισμού
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
τουλάχιστον δέκα ημέρες προ της εκπνοής της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος παροχής διευκρινήσεων
από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα απαντήσει ηλεκτρονικά, ταυτόχρονα
και συγκεντρωτικά σε όλα τα ερωτήματα που θα γίνουν, το αργότερο έξι (6)
ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών
(άρ.67 παρ. 2 του Ν.4412/2016).
17. Τα ερωτήματα θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή αποκλειστικά στην
ελληνική γλώσσα, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με
τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο.
18. Μετά την υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις,
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Προκήρυξης, δε γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
19. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με
τα συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) θα διατίθεται από τους
διαδικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.kkppa.gr. Επίσης, θα
αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr.
20. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας
Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού.
21. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες
σύμφωνα με τις 2879/2-3-2018 (ΦΕΚ Β’ 879) & 4954/3-4-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1526)
και το έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ περί υποχρέωσης δημοσίευσης στον εθνικό τύπο
(http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/328pinakas-apotypvshs-tvn-ypoxrevsevn-dhmosieysevn). Επίσης το πλήρες κείμενο
της προκήρυξης, θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Προγράμματος
Δι@ύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/f/kkppa, καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα έξοδα
δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο βάσει των διατάξεων του ν. 3548/2007,
όπως ισχύει.
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Άρθρο 1ο
Δικαίωμα Συμμετοχής και λόγοι αποκλεισμού
Α. Δικαίωμα συμμετοχής.
1.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο
αντικείμενο της υπό ανάθεσης προμήθειας, που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και των
πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα
με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους
όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας.
2.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική
μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που
η διακηρυσσόμενη με την παρούσα Προμήθεια/Υπηρεσία κατακυρωθεί σε
ένωση προσώπων η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει
αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την
ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση
αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
3.
Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να
προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν
εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν (στην τεχνική
προσφορά) την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του
κράτους εγκατάστασής τους (παρ. 2 αρ. 75 Ν.4412/16) ή να προσκομίζουν
ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό.
4.
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος «προμηθευτής» ή
«ανάδοχος» αφορά όλες τις προαναφερθείσες παραπάνω κατηγορίες.
Β. Λόγοι αποκλεισμού.
1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που
προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν. 4412/2016, ή είναι γνωστό στην
αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,

Σελίδα 6 από 113

ΑΔΑ: 9ΠΗΟΟΞΧ1-6ΦΣ

20PROC007046978 2020-07-17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2020 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ
С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L
309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το ν. 3691/2008 (A' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου
(ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το ν. 4198/2013 (A' 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
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περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (αρ. 39 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ
137/Α’/13-9-2017).
3. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι δεν
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
που
απορρέουν
από
τις
διατάξεις
της
περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας (παρ. 2 του άρθρου 18 του
Ν. 4412/2016).
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύνηψε συμφωνίες με άλλους
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του
άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη
συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.
4412/2016,

Σελίδα 8 από 113

ΑΔΑ: 9ΠΗΟΟΞΧ1-6ΦΣ

20PROC007046978 2020-07-17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2020 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το
οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα του.
4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν έχει επιβληθεί σε βάρος του η ποινή του αποκλεισμού
από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο
άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιασδήποτε
ένωση οικονομικών φορέων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον
µέλος της.
6. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι
αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι
αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου.
7. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα,
όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 2ο
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά
τους, επί ποινή απόρριψης, τα εξής δικαιολογητικά:
Α. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
1. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων.
2. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης.
3. To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της υπ’ αριθμ.
158/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016.
i.
«Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης»:
Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της
οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία
χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν υπερβαίνουν το κατώτατο
όριο της ΕΕ σύμφωνα με την 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΗ. Η
υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους
οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:
• δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή
είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης.
• πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.
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ii.

Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα
πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά
στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν
ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση
που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα
πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την
παρ. 6 του άρθρου 79 του ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν
υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης
σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης. Το
ΤΕΥΔ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους
όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού
και επιλογής. Πέραν αυτών η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να
ζητεί από προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
της διαδικασίας (παρ. 5 του αρ. 79 του ν.4412/16).
iii.
Οδηγίες συμπλήρωσης του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης
δήλωσης
 Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά
τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΤΕΥΔ όπως αυτό έχει οριστεί από
την αναθέτουσα αρχή στη διακήρυξη στο Παράρτημα Στ’ (δηλαδή
είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf
ψηφιακά
υπογεγραμμένο (ΥΑ 56902/215) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73
του ν.4412/16 και την διακήρυξη. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι
προβλέπει το Παράρτημα Α’ της υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφαση
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 3698/Α΄/16-11-2016) περί έγκρισης
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης.
 Ειδικά στο μέρος IV «Κριτήρια επιλογής» ο κάθε υποψήφιος θα
συμπληρώσει μόνο την «α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια
επιλογής».
 Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 23/2018
(949/13-2-2018) οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 3/24-01-2018 Απόφασή της.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση.
Οι προσφορές υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η προσφορά ένωσης
οικονομικών φορέων υπογράφεται ψηφιακά, υποχρεωτικά, είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής
αυτής.
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Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
1. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων
(άρθρο 93 του Ν.4412/16).
2. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης.
3. To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της υπ’ αριθμ.
158/2016 Απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016
όπως περιγράφεται και στην περίπτωση 3. του εδ. Α. του παρόντος άρθρου.
Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης.
2. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες
πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά
τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις ή το ανωτέρω ΤΕΥΔ υπογράφονται από
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Νόμιμο
Εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών. Είναι όμως είναι δυνατή,
η υποβολή του ΤΕΥΔ με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν.
Δ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης.
2. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως
ανωτέρω, υπό στοιχ. 3Α, 3Β και 3Γ. Διευκρινίζεται ότι :
 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις
υπογράφονται τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.
Ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσης.
2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή ή
και πάροχο υπηρεσιών, που συμμετέχει στην ένωση.
 Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών
της ένωσης.
 Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για
το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται
το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες,
ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του
συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον
αναπληρώνει.
3. Η ένωση υποψήφιων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους αναδόχους που
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της
ένωσης υποψήφιων αναδόχων.
4. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις
ολόκληρο.
Σε
περίπτωση
κατακύρωσης
ή
ανάθεσης
της
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προμήθειας/υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
5. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή
ανωτέρα βία, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω
ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής
με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και
στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση, η οποία
εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α..
ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.
1. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εφόσον ζητείται από την παρούσα
διακήρυξη να υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, αυτά θα είναι
επικυρωμένα κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4250/2014 σύμφωνα με τον οποίο αντί
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά από τις δημόσιες υπηρεσίες (Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα
Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο
κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,
τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και
τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.) ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων
εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των
ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από
τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και
φορείς που αναφέρονται ανωτέρω. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
2. Μόνο για τα αποδεικτικά του άρθρου 11 της παρούσας, τα οποία αποτελούν
ιδιωτικά έγγραφα, ισχύει ότι μπορεί να γίνονται
αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία,
εφόσον
συνυποβάλλεται
υπεύθυνη
δήλωση
(ψηφιακά
υπογεγραμμένη χωρίς θεώρηση) στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους (παρ.
13 αρ.80 ν.4412/16).
Ζ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.
1. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό,
από τα απαιτούμενα τις διακήρυξης ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις ή όποιες περιπτώσεις αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος
καταγωγής ή προέλευσης. Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση
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όπου δεν προβλέπεται, συνυποβάλλεται, υποχρεωτικά, με βεβαίωση από την
αρμόδια αρχή ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή
ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις όλες τις περιπτώσεις της διακήρυξης (αρ.
80 ν.4412/16). Η ένορκη βεβαίωση είναι αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. Η υποχρέωση αφορά όλες τις
παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
Άρθρο 3ο
Διευκρινήσεις για την υποβολή των Δικαιολογητικών
συμμετοχής και λοιπών στοιχείων.
1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
2. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
3. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση.
4. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν
υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τα ως άνω δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης
θα τοποθετούνται σε καλά σφραγισμένο φάκελο. Στον εν λόγω φάκελο θα
αναγράφονται ευκρινώς :

Η ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της εταιρείας με τη διακριτική
επωνυμία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”, μέσα στον οποίο θα υπάρχει
ξεχωριστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», με τα αντίστοιχα δικά του δικαιολογητικά.

Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή
ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».

Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύματος : «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ και ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων Ταχυδρομικής
Διεύθυνσης, Ταχυδρομικού Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας και Fax).
Σημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία
επικοινωνίας με τον διαγωνιζόμενο.
5. Έγγραφα τα οποία εμπίπτουν στην έννοια των διατάξεων του ν.4250/2014,
δηλαδή εκδίδονται από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια
όλων των βαθμών, τα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται
τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50%
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και
τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του
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6.

7.

8.
9.

ν.3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
(π.χ. τα έγγραφα που φέρουν στρογγυλή σφραγίδα του κράτους) εφόσον
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία γίνονται αποδεκτά ως ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες
και τους φορείς που αναφέρονται ανωτέρω, μπορούν να μην προσκομισθούν
σε φυσικό φάκελο, αρκεί να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και να είναι ευκρινή
(σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 5), στον αντίστοιχο φάκελο (φάκελο
δικαιολογητικών-τεχνικής ή φάκελο οικονομικής προσφοράς) που απαιτεί η
παρούσα διακήρυξη.
Η ψηφιακή υπογραφή των υπευθύνων δηλώσεων δεν απαιτείται να έχει
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Το ΤΕΥΔ και όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα,
μπορούν να υπογράφονται έως και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, και να αφορούν την συγκεκριμένη
προκήρυξη/πρόσκληση (αρ. 79Α παρ.4 ν. 4412/2016). Δεν απαιτείται θεώρησή
τους.
Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο
των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα όπως προβλέπει ο N.
4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74 τα κάθε είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από τους
συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύμφωνα με τον παραπάνω
Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-42014 ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.
Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση με τα
παραπάνω θεωρείται εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Το Κ.Κ.Π.Π.Α. θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που
κατατίθενται σύμφωνα με τα προηγούμενα και στις περιπτώσεις προσκόμισης
παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο θα επιβάλλονται οι
κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται
αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας
χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.
Άρθρο 4ο
Εγγυήσεις

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
1.1.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ δηλαδή
#9.776,00#€.
1.2.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα
μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η
διακήρυξη.
1.3.
Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή χωρίς την
προσήκουσα κατά την παρούσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
1.4.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄.
2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμβασης.
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2.1.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση
υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων
της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει για
όσο διαρκεί η σύμβαση. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατατίθεται
με την υπογραφή της σύμβασης και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το
συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄.
3. Οι εγγυητικές επιστολές που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από
πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την
νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε
άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
4. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιέχουν, επί ποινή απορρίψεως της
προσφοράς, όλα τα ουσιώδη στοιχεία των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δ’ και Ε’ της
παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης υποψήφιων αναδόχων οι
εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των μελών της ένωσης. Γίνονται δεκτές οι εγγυήσεις του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το πρότυπο του Ταμείου, αρκει να
δηλώνεται ότι η εγγύηση διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/16.
5. Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο
72 του Ν.4412/16.
Άρθρο 5ο
Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών – Περιεχόμενο Προσφορών
1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στa άρθρa 15 ως 17 της ΥΑ
56902/215/2017 (ΦΕΚ 1924/Β/19-5-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Ν.4412/16.
2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα
με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του
άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/2017 (ΦΕΚ
1924/Β/19-5-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
3. Αλλοδαποί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν αυτοτελώς στο
Διαγωνισμό υποχρεούνται να διορίσουν εκπρόσωπο και Αντίκλητο στην
Ελλάδα, προκειμένου να υποβάλει την προσφορά τους, να δέχεται τυχόν
αλληλογραφία με την Αναθέτουσα Αρχή και γενικά να εκπροσωπεί τον

Σελίδα 15 από 113

ΑΔΑ: 9ΠΗΟΟΞΧ1-6ΦΣ

20PROC007046978 2020-07-17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2020 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

υποψήφιο στις σχέσεις του με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο εκπρόσωπος και
Αντίκλητος πρέπει να έχει υποβάλει τα παραστατικά εκπροσώπησης.
Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερος διορισμός εκπροσώπου και
Αντικλήτου, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός μετέχει σε ένωση προσώπων,
που υποβάλλουν από κοινού προσφορά.
4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών,
κανένα συμπληρωματικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο,
ακόμη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την
προσκόμισή του. Η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται, ωστόσο, να καλέσει
τους Υποψηφίους να συμπληρώσουν και/ή να διευκρινίσουν τα
υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά ηλεκτρονικά. Επισημαίνεται ότι η
συμπλήρωση και η διευκρίνιση επιτρέπεται μόνο για τα υποβληθέντα στοιχεία,
αφού δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων προσκόμιση παραληφθέντων
δικαιολογητικών. Κατά τα λοιπά ισχύει ότι προβλέπει το αρ. 102 του ν.4412/16.
5. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την
Αναθέτουσα Αρχή και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 17/07/2020 και ώρα: 17.00
7. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 28/07/2020 και ώρα: 21:00.
(περ. αα΄ του εδ. α) της παρ.2 του αρ.109α & της περ. δ΄αρ.5 του
ν.4412/2016).
8. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν την Προσφορά τους σε ηλεκτρονικό
φάκελο εντός της αναγραφόμενης στην Προκήρυξη, προθεσμίας. Τα
περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής :
9. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική
Προσφορά» και,
10. Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
11. Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων
στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού.
12. Στον
(υπο)φάκελο
«Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά»
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα
με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και συγκεκριμένα:
 τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας ως
απαραίτητα στοιχεία Δικαιολογητικών Συμμετοχής και
 τα στοιχεία που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β της
παρούσας ως απαραίτητα στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς.
13. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
14. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
15. Στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου, ο οποίος περιέχει τα
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οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας.
16. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
17. Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
18. Με την υποβολή της προσφοράς του, ο Υποψήφιος Ανάδοχος σημαίνει, με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος ηλεκτρονικής διενέργειας του
Διαγωνισμού, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα.
19. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.
20. Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, πρέπει να αναγράφονται η πλήρης
επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ όλων
των μελών τους.
21. Δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορές ή στοιχεία της προσφοράς που δεν
υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή που υπεβλήθηκαν εκτός της αναγραφόμενης
στην Προκήρυξη προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών όπως
τηρείται μέσω των υπηρεσιών χρονοσήμανσης του Συστήματος.
22. Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της Προκήρυξης.
23. Οι Υποψήφιοι, εφόσον δεν έχουν ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση ή
προσφυγή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, κατά της Προκήρυξης του
Διαγωνισμού, ή η ανωτέρω ένσταση έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
Προκήρυξης.
24. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις
σε οποιονδήποτε όρο της Προκήρυξης απορρίπτονται.
25. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την
κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
26. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
27. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για διακόσιες
εβδομήντα (270) ημέρες. Η έναρξη της προθεσμίας αυτής αρχίζει από την
επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν
δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την
κατάθεση της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο
διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: i) Έκπτωση και απώλεια
κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, ii) Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής
χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
28. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
29. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως (πρώτη
παράταση 270 ημέρες), εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή (με
Πράξη Προέδρου), πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του
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παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου,
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους.
30. Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος της
δημοπρατηθείσας υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
31. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα
στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς
όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην
Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν
και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά
στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
32. O προσφέρων υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία,
σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα
επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον
δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
33. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή
απόκλιση των προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις
αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.
34. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή
τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα
ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά
έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον
προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός
παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της
Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από
τη συνέχεια της αξιολόγησης.
35. Τυχόν Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία
να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του αναδόχου ορισμένων προτύπων
εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία πρέπει να παραπέμπουν σε
συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά
ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση καθώς επίσης και πιστοποιητικά
που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες
Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την
καταλληλότητα των υλικών. Τα ως άνω δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στον
φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Στην περίπτωση που υποβάλλεται
προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του
τελικού προϊόντος, τα ως άνω δικαιολογητικά προσκομίζονται και για τον
κατασκευαστή.
Άρθρο 6ο
Αποσφράγιση προσφορών
6.1.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ημερομηνία που ορίζεται στην
διακήρυξη μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της
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6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Αναθέτουσας Αρχής εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων και
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Η αποσφράγιση διενεργείται σε στάδια με πρώτο στάδιο το στάδιο
αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» και έπειτα των (υπο)φακέλων των «Οικονομικών προσφορών».
Η αποσφράγιση του κάθε σταδίου ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα, και αν δεν
επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του
διαγωνισμού, µε την εξής διαδικασία:
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο
των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και των
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή
Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εισηγείται τον αποκλεισμό από
τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού, των Υποψηφίων, που έχουν υποβάλει
ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους
σχετικούς όρους της Προκήρυξης και συντάσσει προς τούτο σχετικό
πρακτικό περί αιτιολογημένης αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών των
Υποψηφίων. Το ανωτέρω πρακτικό υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη
της Επιτροπής.
Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων
εργολάβων (περ. 2.β. του aαρ.22 του Ν.4144/2013).
Σε περίπτωση που απαιτείται οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσκομίσουν
ένορκη βεβαίωσης του νόμιμου εκπροσώπου ενώπιων συμβολαιογράφου
περί μη επιβολής σε βάρος του υποψηφίου αναδόχου πράξης επιβολής
προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το
«Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και
Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (περ.
2.δ. του αρ. 22 του Ν.4144/2013).
Η αξιολόγηση των υποψηφίων στο στάδιο των Δικαιολογητικών ΣυμμετοχήςΤεχνικής Προσφοράς ολοκληρώνεται αφού αξιολογηθούν τα πιστοποιητικά
που θα λάβει η αναθέτουσα αρχή από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών
Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» ή και από τις ανωτέρω
ένορκες βεβαιώσεις περί μη επιβολής σε βάρος του υποψηφίου αναδόχου
πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωστοποιεί στους Υποψήφιους, των
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των
(υπο)φακέλων ««Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την
ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των (υπο)φακέλων «Οικονομικής Προσφοράς.
Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα η αρμόδια Επιτροπή, μέσω των
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αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
αποσφραγίζει τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους «Οικονομική Προσφορά»
και προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών.
6.11. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ως εξής:
 απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι οικονομικές προσφορές που δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας, και
 εν συνεχεία αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας.
6.2.
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού
συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των Υποψηφίων. Τα ανωτέρω
πρακτικά μαζί με τυχόν άλλα στοιχεία του Διαγωνισμού υποβάλλονται στο
αρμόδιο όργανο προς έγκριση. Για κάθε στάδιο είναι δυνατόν να εκδίδεται
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ενώ για όλα τα ανωτέρω στάδια
δύναται να εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται
στους Υποψηφίους.
6.9
Εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις, η
προσφορά του Υποψηφίου απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν
αξιολογείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη:
 Προσφορά που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μετά την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών. Οι αντιπροσφορές και
εναλλακτικές προσφορές.
 Έλλειψη
οποιουδήποτε
δικαιολογητικού
ή
μη
προσήκουσα
υποβολή δικαιολογητικού.
 Έλλειψη επίσημης μετάφρασης δικαιολογητικών στην Ελληνική
γλώσσα,
σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή. Έλλειψη
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή μετάφρασής της στην Ελληνική
γλώσσα, σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή.
 Έλλειψη ένορκης βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση
εγκατάστασης στην αλλοδαπή ή σε περίπτωση που η αρμόδια Αρχή
δεν εκδίδει σχετικό δικαιολογητικό.
 Μη προσκόμιση διευκρινίσεων επί σχετικού αιτήματος της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
 Χρόνος ισχύος προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
 Σε περίπτωση άρνησης παράτασης ισχύος της προσφοράς ή μη
απάντησης εντός του ορισμένου χρονικού διαστήματος, αν προκύψει
σχετικό ζήτημα.
 Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και
αντιφατική.
 Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους,
όπως αυτοί καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. Προσφορά που
παρουσιάζει
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους
όρους και το
Παράρτημα Α΄ και Β΄ της Προκήρυξης.
 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή.
 Προσφορά στην οποία δεν αναγράφεται τιμή σε Ευρώ ή στην οποία
δίνεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στο λοιπό
σώμα της Προκήρυξης προβλέπονται και άλλοι λόγοι για τους οποίους μια
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προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη και οι οποίοι δηλώνονται ρητά.
Άρθρο 7ο
Διοικητικές Προσφυγές
7.1. Κατά της Προκήρυξης, της συμμετοχής Υποψηφίου στο Διαγωνισμό και της
νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, μπορεί
να ασκηθεί ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας, εντός δέκα (10)
ημερών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το Ν.4412/16. Προδικαστικές προσφυγές
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/16 και του Π.Δ. 39/2017.
7.2. Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους
Υποψηφίους μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και επισυνάπτεται το σχετικό
έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
7.3. Για το παραδεκτό της άσκησης προδικαστικής προσφυγής, εφόσον εμπίπτει
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16, ή της ένστασης του αρ. 127 ν. 4412/16
κατά πράξεων που εκδίδονται πριν από την σύναψη της σύμβασης, απαιτείται
να προσκομίζεται μαζί με την προδικαστική προσφυγή ή την ένσταση
παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο
άρθρο 363 του Ν.4412/2016.
7.4. Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής.
Η ως άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής
e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για την
απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων
υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του
άρθρου 8 του Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (πδ 39/2017)
έντυπο προσφυγής του Παραρτήματος Ι εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής
πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της
Γενικής
Γραμματείας
Πληροφοριακών
Συστημάτων
του
Υπουργείου
Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την
ένδειξη “πληρωμένο” καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του
ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το αποδέχεται.
7.5. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας
(χωρίς Φ.Π.Α.) της Διακήρυξης της Υπηρεσίας. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να
είναι κατώτερο των 600 €, αλλά ούτε και ανώτερο των 15.000€ όπως
προβλέπεται από το ν.4412/16.
7.6. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στα όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 και του ΠΔ 39/2017).
7.7. Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός
από τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω νομοθετήματα δεν γίνονται
δεκτές, ούτε εξετάζονται.
7.8. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους
φροντίδα.
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Άρθρο 8ο
Προσφερόμενη τιμή – Νόμισμα
8.1.

8.1
8.2
8.3

8.4

8.5

8.6

Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί με μια και
μοναδική τιμή σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος Α για την παροχή της
Υπηρεσίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β’. Η
αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για μέρος του Έργου. Στην τιμή θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόμενη υπηρεσία
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ο
Φ.Π.Α. βαρύνει το Κ.Κ.Π.Π. Αττικής. Σχετικά με τις στρογγυλοποιήσεις και
ενδιάμεσους υπολογισμούς ισχύει ότι προβλέπουν οι διατάξεις του ν.2842/2000
και της ΚΥΑ ΖΙ-288/2001 (ΦΕΚ 456/Β΄/20-4-2001).
Προσφορά που περιέχει τιμή για εγχώριο ή/και μη προϊόν ή/και υπηρεσία σε
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας
για κάθε είδος και κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το
οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην
Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με
μηδενική αξία.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή
προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην
Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί
του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση
των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούται να παρέχουν αυτά.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης
κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό ζητείται από τον προσφέροντα έγγραφη
αιτιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της
μεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις /τις εξαιρετικά
ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία /
την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά
χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
Άρθρο 9ο
Κριτήρια Ανάθεσης-Αξιολόγηση προσφορών

9.1 Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, στις παρ.9.2 και 9.3 η
κατακύρωση γίνεται τελικά στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών
της παρούσας Διακήρυξης και της πρόσκλησης ανάδοχο, η προσφορά του
οποίου κρίθηκε ως η χαμηλότερη, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται παρακάτω
9.2 Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη από
οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 11 της
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παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο που προσφέρει την
αμέσως επόμενη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση
που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται
στον υποψήφιο ανάδοχο με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη από οικονομική
άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους
αναδόχους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή ΤΕΥΔ
του Άρθρου 2 της παρούσης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 11, καταπίπτει
υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής αυτού. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του
Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του προσφέροντος τη χαμηλότερη από
οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα
αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων.
9.3 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
9.4 Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για
την συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως
τέτοιοι από την διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της γίνεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
9.5 Για την επιλογή της χαμηλότερης από οικονομική άποψη προσφοράς
αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και
σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
Άρθρο 10ο
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
10.1

Το Κ.Κ.Π.Π.Α. μπορεί να αποφασίσει για :
 Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός
προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν κλήρωσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 90 του Ν.4412/2016.
 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος
αυτής κατά ποσοστό έως και 15% (αρ. 104 Ν.4412/16).
 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με το
άρθρο 9 παρ.2 της παρούσας.
 Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής
περιπτώσεις:
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Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον την υπηρεσία είτε λόγω
αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της
δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το
υλικό, είτε λόγω αλλαγής του τρόπου που θα καλυφθούν οι
ανάγκες.
Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που
επιβάλλουν την ματαίωση.

Άρθρο 11ο
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης –αποδεικτικά μέσα (αρ. 80 Ν.4412/16)
11.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν(αρ. 103 Ν.4412/16),
οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας
(Κεντρικό Πρωτόκολλο) τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 6.9 της παρούσας:
11.1.1 Οι Έλληνες πολίτες:
11.1.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα
αδικήματα της παρ. 1 του αρ.73 του Ν.4412/16 όπως επίσης δεν
έχουν καταδικαστεί, για κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας.
11.1.1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου τριμήνου, πριν από την υποβολή του, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν
τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, καθώς και δεν τελούν
σε κάποια από τις διαδικασίες ή καταστάσεις του εδ. β’ της παρ.4
του αρ. 73 του Ν.4412/16.
11.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι τόσο κατά την υποβολή του (ως
δικαιολογητικό μειοδότη), όσο και κατά την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς τους (ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού), είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο κύριας όσο
και επικουρικής (η υποχρέωση αυτή περί ασφαλιστικής
ενημερότητας για την περίπτωση των νομικών προσώπων αφορά
μόνο τα ίδια τα νομικά πρόσωπα και όχι τα μέλη της διοίκησης ή
των εταίρων ατομικά (ΣτΕ ΕΑ 865/2005, Πρ. Ε’ Κλ. ΕΣ 412/2007)) και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
11.1.1.4 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 11.1.1.2 και 11.1.1.3
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
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εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
11.1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, από το οποίο θα
προκύπτει αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους, και αφετέρου ότι μπορούν να παράσχουν την
σχετική υπηρεσία ή προμήθεια, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του
(παρ. 12 γ. αρ.80). Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος,
από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ, το οποίο θα
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του (παρ. 12 γ. αρ.80).
11.1.1.6 Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης και
υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη (χωρίς θεώρηση)
περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης,
καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τα
υπό προμήθεια είδη ή υπηρεσία, κατά τις τρεις προηγούμενες του
έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση
λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό
προμήθεια είδη ή υπηρεσία, κατά χρονικό διάστημα που δεν
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει
τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
11.1.1.7 Για την απόδειξη των δηλωθέντων στην Υπεύθυνη Δήλωση περί μη
επιβολής προστίμων από το ΣΕΠΕ (περίπτωση xv, της υπ.
δήλωσης της υποπαραγρ. 5. της παρ. Α.2. του Παραρτ. Α’)
προσκόμιση πιστοποιητικού από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση που
δεν εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή, προσκόμιση νέας Υπεύθυνης
δήλωσης ψηφιακά υπογεγραμμένης χωρίς θεώρηση, όπως
προβλέπεται από την παρ. 17 του αρ.376 του ν. 4412/2016, περί μη
επιβολής προστίμων από το ΣΕΠΕ (περίπτωση xv, της υπ.
δήλωσης της υποπαραγρ. 5. της παρ. Α.2. του Παραρτ. Α’).
11.1.2 Οι αλλοδαποί:
11.1.2.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από
την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από
τα αδικήματα της περίπτωσης της παραγράφου 11.1.1.1 του
παρόντος άρθρου.
11.1.2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου, πριν από την υποβολή του, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της
παραγράφου
11.1.1.2 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
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διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου
11.1.1.3 του παρόντος άρθρου.
11.1.2.3 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα
μητρώα
του οικείου
Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις. Από το πιστοποιητικό θα προκύπτει
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, και
αφετέρου ότι μπορούν να παράσχουν την σχετική υπηρεσία ή
προμήθεια, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του (παρ. 12 γ. αρ.80).
11.1.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
11.1.3.1 Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 11.1.1 και 11.1.2
αντίστοιχα. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να
προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και στις Ιδιωτικές
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), των ομόρρυθμων εταίρων στις
περιπτώσεις των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και για τα όλα μέλη
του Δ.Σ., για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης 11.1.1.1. του παρόντος άρθρου.
11.1.3.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 12.1 από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990
(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (η
τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης,
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα).
11.1.3.3 Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης 11.1.3.2,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια
προς τούτο Υπηρεσία στο μητρώο της οποίας είναι εγγεγραμμένη
η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. ή , σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990,
όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της
ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση, εφόσον
τούτο προβλέπεται.
11.1.3.4 Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το
αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας
στον διαγωνισμό επιχείρησης.
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11.1.3.5

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την απόδειξη των ανωτέρω
ιδιοτήτων
και
της
εξουσίας
έκδοσης
παραστατικού
εκπροσώπησης, Συγκεκριμένα:
 Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας
(Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)ή Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.):
 ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας ή εν ελλείψει αυτού οποιοδήποτε
άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο αποδεικνύει την νόμιμη
σύσταση της εταιρείας και προβλέπεται από τις εκάστοτε
διατάξεις.
 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ ή εν ελλείψει αυτού
πρωτότυπο ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που να προκύπτει η
εκπροσώπησή της. Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης
(ακριβές απόσπασμα ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ) πρέπει να έχουν
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή
τους.
 Το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο
(πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο του θεωρημένου)
από την αρμόδια αρχή ή βεβαίωση της αρμόδιας κατά
περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο
καταστατικό του νομικού προσώπου και, εφόσον υπάρχουν
μεταβολές μετά το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, τα
σχετικά ΦΕΚ (για την περίπτωση των Α.Ε.) ή τις σχετικές
συμβολαιογραφικές πράξεις (για την περίπτωση των Ε.Π.Ε. και
των Ι.Κ.Ε.) ή σε περίπτωση που ακόμη δεν έχει δημοσιευτεί,
πρωτότυπο ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά του
Διοικητικού Συμβουλίου ή της Συνέλευσης των εταίρων της
εταιρείας.
 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α’ 75) ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη χωρίς θεώρηση, του
νομίμου εκπροσώπου ότι τα όργανα εκπροσώπησης της
εταιρείας είναι αυτά που αναφέρονται στο υποβαλλόμενο
ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας ή στο πιστοποιητικό εκπροσώπησης
του ΓΕΜΗ ή σε οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
αποδεικνύει την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και προβλέπεται
από τις εκάστοτε διατάξεις.
 Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής
εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
 Επίσημο
αντίγραφο
ή
επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο
(σύμφωνα με τον Ν.4250/14) έκδοσης έως τριάντα (30)
εργασίμων ημερών πριν την υποβολή του, του συμφωνητικού
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού,
καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.
 Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια
αρχή έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.
 Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
 Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά
έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται στις
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ανωτέρω υπό παραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το
δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα
οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η
εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο
σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία,
που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Τα
νομιμοποιητικά έγγραφα και τα πιστοποιητικά θα έχουν τον
αντίστοιχο χρόνο έκδοσης σύμφωνα με τα όσα ζητούνται
ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
 Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο
αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται ένορκη
βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη όπου
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού
του κράτος καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία
προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο
Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο (αρ. 80
ν.4412/16). Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υποβάλλεται
υποχρεωτικά με βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι δεν
εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά (αρ. 80
ν.4412/16).
11.1.4 Οι Συνεταιρισμοί:
11.1.4.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή
άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης της παραγράφου 11.1.1.1 του παρόντος άρθρου.
11.1.4.2 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 11.1.1.2 και 11.1.1.3 εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης
11.1.2.2. εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς,
αντίστοιχα, και της περίπτωσης 11.1.3.2 του παρόντος άρθρου.
11.1.4.3 Κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην
περίπτωση 11.1.3.5.
11.1.4.4 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
11.1.5 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
11.1.5.1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ανάδοχο
που συμμετέχει στην ένωση.
11.1.6 Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων αναδόχων, για την
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του εδ. γ) της
Β.2. παραγράφου του αρ. 1 της παρούσας (περίπτωση. γ της παρ. 2
του αρ. 73 του ν.4412/16) θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή, προσκόμιση
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νέας Υπεύθυνης δήλωσης, όπως προβλέπεται από την παρ. 17 του
αρ.376 του ν. 4412/2016 (περίπτωση. γ της παρ. 2 του αρ. 73 του
ν.4412/16).
11.2. Σε περίπτωση που είτε την ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή δεν εκδίδεται κάποιο
αντίστοιχο πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,
αυτό αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή στα κράτη
μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία
προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή δεν καλύπτει όλες τις
απαιτήσεις ή περιπτώσεις της διακήρυξης, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό
νομιμοποιητικό όρο (αρ. 80 ν.4412/16). Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη
δήλωση όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υποβάλλεται υποχρεωτικά με
βεβαίωση ή επίσημη δήλωση από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή ότι δεν
εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι δεν καλύπτουν όλες τις
απαιτήσεις ή περιπτώσεις (αρ. 80 ν.4412/16).
11.3. Τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη γίνονται
αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά:
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73
ν.4412/16, την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 ν.4412/16και
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 ν.4412/16 εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73
ν.4412/16 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα
οριζόμενα
στην
προηγούμενη
περίπτωση,
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75
ν.4412/16, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών
προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την
ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή τους,
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
11.4. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11.5. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα,
σύμφωνα με τον νόμο 4250/2014, όλα δε τα ξενόγλωσσα και νομίμως
μεταφρασμένα (μπορεί να είναι και από δικηγόρο αρ.36 του κώδικα δικηγόρων ν.
4194/13). Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
(ψηφιακά υπογεγραμμένη χωρίς θεώρηση) στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους
(παρ. 13 αρ.80 ν.4412/16). Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά,
ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.
11.6. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή
πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω
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περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου ή (ότι) στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος
καταγωγής ή προέλευσης. Η ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση όπου
δεν προβλέπεται, συνυποβάλλεται, υποχρεωτικά, με βεβαίωση από την αρμόδια
αρχή ότι δεν εκδίδεται το αντίστοιχο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις όλες τις περιπτώσεις της διακήρυξης (αρ. 80
ν.4412/16).Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
11.7. Όλα τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να
υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 15 ως 17 της ΥΑ
56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β/19-5-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο
Ν.4412/16.
11.8. Τα περιεχόμενα στον ηλεκτρονικό φάκελο, δικαιολογητικά κατακύρωσης,
προσκομίζονται στην Αναθέτουσα αρχή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή τους.
11.9. Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγιστεί ο φάκελος των
δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γνωστοποιηθεί, με σχετική ηλεκτρονική
ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού, σε αυτούς που δικαιούνται να λάβουν
γνώση του περιεχομένου της αποσφράγισης, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
11.10. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται κατόπιν πρόσκλησης της
αναθέτουσας αρχής μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη
μορφή.
11.11. Αμέσως μετά την ανωτέρω αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
που δικαιούνται να λάβουν γνώση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του αποσφραγισθέντος ηλεκτρονικού
φακέλου «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Μετά από σχετικό έλεγχο των
προσκομισθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 103 του Ν.4412/16 και εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι διατάξεις του
παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει την ανακήρυξη ως
Αναδόχου του Υποψήφιου που έχει υποβάλει την χαμηλότερη προσφορά, με
σύνταξη σχετικού πρακτικού.
11.12. Η κατακύρωση χωρεί ηλεκτρονικά και η απόφαση του αρμόδιου οργάνου
περί ανακήρυξης του Υποψήφιου ως Αναδόχου κοινοποιείται και εγγράφως στον εν
λόγω Υποψήφιο καθώς και σε αυτούς που δικαιούνται να λάβουν γνώση από την
Αναθέτουσα Αρχή και αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού καταθέσει το τελικό πρακτικό,
ως ορίζεται ανωτέρω, καθώς και τυχόν κάθε άλλο στοιχείο του Διαγωνισμού
(οικονομικές προσφορές, δικαιολογητικά, επιστολές κλπ).
11.13. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή ή/και έντυπη
προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο
αποκλεισμού από το Διαγωνισμό. Αν κανένας από τους Υποψηφίους δεν υποβάλλει
ηλεκτρονικά ή/και δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, ο
Διαγωνισμός ματαιώνεται.
11.14. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς κατά
περίπτωση υπεύθυνες δήλωσης ή του ΤΕΥΔ του αρ. 2 της παρούσης (βάσει των αρ.
53 (εδ. ιβ), 73-75 & 79 του ν.4412/16) ή ο υπόχρεος προς τούτο Υποψήφιος δεν
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προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 11 της παρούσης
(αρ. 80 του ν.4412/16), καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του
στο Διαγωνισμό.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 11 της
παρούσας διακήρυξης συνιστά λόγο αποκλεισμού του αναδόχου από τον
διαγωνισμό.
Τα ως άνω δικαιολογητικά θα τοποθετούνται με τη σειρά που ζητούνται στο άρθρο
11 της παρούσας διακήρυξης σε καλά σφραγισμένο φάκελο και θα είναι
αριθμημένα. Στον εν λόγω φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς :

Η ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της εταιρείας με
τη διακριτική επωνυμία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”».

Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή
ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».

Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύματος : «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ και ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων Ταχυδρομικής
Διεύθυνσης, Ταχυδρομικού Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας και Fax).
Σημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία
επικοινωνίας με τον διαγωνιζόμενο.
Άρθρο 12ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης
12.1

12.2

12.3

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α.. Αφού η
απόφαση κατακύρωσης κοινοποιηθεί σε όσους δικαιούνται να λάβουν
γνώση και επέλθουν τα έννομα αποτελέσματα της, σύμφωνα με το αρ. 105
ν.4412/16, τότε η αναθέτουσα αρχή ανακοινώνει την κατακύρωση του
Διαγωνισμού εγγράφως προς τον επιλεγέντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 105 του Ν.4412/16, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και
μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.
Κατόπιν η αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον επιλεγέντα για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε
η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής και ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με τα άρθρα 4 και
21 της παρούσης, καθώς και θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του,
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του κεφαλαίου Α΄ του μέρους ΙΙ (Ειδικές
Τεχνικές Προδιαγραφές) του Παραρτήματος Β’.
Εάν ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να
υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού

Σελίδα 31 από 113

ΑΔΑ: 9ΠΗΟΟΞΧ1-6ΦΣ

20PROC007046978 2020-07-17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2020 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

12.4
12.5
12.6

Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/16.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες ή/και απρόβλεπτες περιπτώσεις, εφόσον
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να
τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α..
Το Κ.Κ.Π.Π.Α. υποχρεούται όπως προβλέψει για χώρο, ανάλογο με τον
αριθμό των εργαζομένων του αναδόχου, στον οποίο θα είναι δυνατή α)η
αποθήκευση βασικού εξοπλισμού φύλαξης β) υλικών φύλαξης.
Άρθρο 13ο
Εκτέλεση και Παραλαβή των Υπηρεσιών

1. Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα είναι σύμφωνα με τις ανάγκες του Κ.Κ.Π.Π.Α. και
όπως αναλυτικά και ειδικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ παρούσης.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει/παρέχει το συμβατικό είδος/υπηρεσία στο
Κ.Κ.Π.Π.Α. όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το Κ.Κ.Π.Π.Α. την Επιτροπή Παραλαβής
και Παρακολούθησης της οικείας Σύμβασης και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο του
Κ.Κ.Π.Π.Α., για την ημερομηνία που προτίθεται να παρέχει την υπηρεσία όπως
αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσης.
4. Προσκομιζόμενα υλικά/παρεχόμενες υπηρεσίες θα συνοδεύεται από όλα τα
απαραίτητα παραστατικά στοιχεία (Τιμολόγιο Πώλησης-Δελτίο Αποστολής,
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το είδος
του προμηθευόμενου είδους/παρεχόμενης υπηρεσίας, η ποσότητα κ.λπ.).
5. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αρνηθεί την προμήθεια είδους ή/και την εκτέλεση
υπηρεσίας με την δικαιολογία έλλειψης αυτού/ής, όταν διαπιστώνεται η
κυκλοφορία αυτών στην αγορά, από την οποία έχει υποχρέωση να το
προμηθεύει και να το παραδώσει στο Κ.Κ.Π.Π.Α..
6. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών μπορεί σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από
σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης
δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με
απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α., να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να
παραδοθεί η υπηρεσία / το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
7. Η παρακολούθηση και η παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται από αρμόδια
Επιτροπή του Κ.Κ.Π.Π.Α. που μπορεί να οριστεί και κατά τόπους, σύμφωνα με το
άρθρα 208,216,219, και 221 του Ν.4412/16.
8. Κατά τη διαδικασία παραλαβής υπηρεσιών καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί ο προμηθευτής/ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος, ο οποίος μπορεί να γίνει με όλους ή όσους τους παρακάτω τρόπους
χρειάζεται, ανάλογα με την υπηρεσία ή το υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο
ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής
(πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας), και συγκεκριμένα (αν εφαρμόζεται):
α. Με μακροσκοπική εξέταση.
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
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γ. Με πρακτική δοκιμασία
9. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίσει μόνο μακροσκοπική
εξέταση, συντάσσεται από την αυτήν οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή
απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.
10. Όταν η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίσει, εκτός από την μακροσκοπική
εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική
δοκιμασία) συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής, εκτός από το
πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό
πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων
τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την
σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την Επιτροπή Παραλαβής και δεν μεσολαβούν
εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου,
τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη
πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
11. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε
παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου
οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη
των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων (παρ. 2 αρ. 219 ν.4412/16).
12. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει την υπηρεσία ή το υλικό,
αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από
τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν οι
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
13. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις της υπηρεσίας ή του
υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με
αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α. μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή
της υπηρεσίας ή του υλικού που απορρίφθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής,
με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς
τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Ύστερα από την απόφαση αυτή η Επιτροπή
Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση
(εδ. α. παρ. 4 αρ. 219 ν.4412/16).
14. Αν διαπιστωθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ότι
επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, εκτός αν
αποφασιστεί από το Δ.Σ. η αντικατάσταση των υπηρεσιών σύμφωνα με το
άρθρο 14 της παρούσας (εδ. β. παρ. 4 αρ. 219 ν.4412/16).
15. Για οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του
ν.4412/16 και ιδίως τα άρθρα 216 & 219 αυτού.
Άρθρο 14ο
Απόρριψη συμβατικού είδους/υπηρεσίας – Αντικατάσταση (αρ.220 ν.4412/2016).
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με
απόφαση
του
Δ.Σ.,
ύστερα
από
γνωμοδότηση
της
επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους

Σελίδα 33 από 113

ΑΔΑ: 9ΠΗΟΟΞΧ1-6ΦΣ

20PROC007046978 2020-07-17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2020 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή. Αν αποφασιστεί από το ΔΣ η αντικατάσταση να γίνει μετά τη
λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας
της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 16, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η
συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
Άρθρο 15ο
Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου
1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε
παραπάνω για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α.,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτή/ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή,
εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που
του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα.
3. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση
παροχής υπηρεσιών ακολουθείται η διαδικασία του της παρ. 2 του αρ. 203 του
ν.4412/16.
4. Στον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α. ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
3.1
3.2

Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης
της σύμβασης, κατά περίπτωση.
Προμήθεια του υλικού/υπηρεσίας σε βάρος του εκπτώτου
προμηθευτή/ανάδοχο είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που
είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση,
είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή
έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα
προκύψει,
καταλογίζεται
σε
βάρος
του
εκπτώτου
προμηθευτή/αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά
τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του
καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση
του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
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3.3

5

Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή/αναδόχου από
το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Ν. 4412/2016.
3.4 Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον
έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή/ανάδοχο, είτε από ποσόν που
τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε
με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
προμηθευτή/ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και
μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
3.5 Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού/υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου
αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της
κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες
κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του
διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν
προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών
προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
Για οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του
ν.4412/16 και ιδίως το άρθρο 203 αυτού.
Άρθρο 16ο
Κυρώσεις-Ποινικές Ρήτρες

1. Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις
απαιτήσεις
οι
οποίες
αναγράφονται
στην
παρούσα
διακήρυξη
(περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς
του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την
κατακύρωση της προμήθειας ειδών/υπηρεσιών. Στην αντίθετη περίπτωση, θα
υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω.
2. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών/υπηρεσιών και η
παραλαβή αυτών, καθώς και η σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής Εργασιών, που διορίζεται προς τούτο από το Κ.Κ.Π.Π.Α., και μπορεί
να οριστεί ανά παράρτημα ή και δομή του Κ.Κ.Π.Π.Α.
3. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού,
παραλείψεις πλημμελούς εργασίας, παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας,
εκπρόθεσμη
εκτέλεση
των
υπηρεσιών
κ.α.,
επιβάλλεται
στον
προμηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση έως και με το 10% της μηνιαίας
αποζημίωσης, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με την
ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της
περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της
σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. Σε
κάθε περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύμβαση και να
κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. Το ποσό των ποινικών ρητρών
αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
4. Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α. μετά από
προηγούμενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για
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5.
6.
7.

8.

κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
Εργασιών που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα
να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως
εκπτώτου γίνεται από το Κ.Κ.Π.Π.Α. αζημίως για αυτό.
Για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 15 καταπίπτουν ταυτόχρονα οι
ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και την οικεία
σύμβαση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας (καταβολή νομίμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να
είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία Σ.Σ.Ε, τήρηση του νομίμου
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, βασικοί όροι ασφάλειας και υγιεινής
εργαζομένων κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμετάκλητα, επανειλημμένη
σοβαρή παράβαση του παρόντος όρου, το Κ.Κ.Π.Π.Α. μπορεί να καταγγείλει τη
σύμβαση, με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.
Για οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται από την παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του
ν.4412/16 και ιδίως το άρθρο 218 αυτού.
Άρθρο 17ο
Τρόπος πληρωμής

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του
Κ.Κ.Π.Π.Α. με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για
οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των
συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ) Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά
μήνα για την εξόφληση της μηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι :
1.1
Μηνιαίο Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της
Σύμβασης που θα συναφθεί με την Ανάδοχο Εταιρεία Φύλαξης των
Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου του Κ.Κ.Π.Π.Α.
το οποίο θα συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το
Κ.Κ.Π.Π.Α. για την Παραλαβή των Ειδών/Υπηρεσιών και Παρακολούθηση
των όρων της οικείας Σύμβασης, και μπορεί να οριστεί ανά παράρτημα ή
και δομή του Κ.Κ.Π.Π.Α.
1.2
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες
προηγούμενου μήνα. Στο τιμολόγιο θα αναφέρονται αναλυτικά οι
χρεώσεις για κάθε Παράρτημα / μονάδα του Κ.Κ.Π.Π.Α. καθώς και το
γενικό σύνολο.
1.3
Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική
ενημερότητα).
1.4
Θεωρημένη κατάσταση ΙΚΑ αγοράς ενσήμων του απασχοληθέντος
προσωπικού.
1.5
Αντίγραφο μισθολογίου και σελίδας αγοράς ενσήμων για το
απασχολούμενο προσωπικό του Αναδόχου.
1.6
Φορολογική ενημερότητα.
1.7
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
2. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε
φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Για οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του
ν.4412/16 και ιδίως το άρθρο 200 αυτού.
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Άρθρο 18ο
Κρατήσεις
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% (αρ. 4 του ν.4013/11 όπως έχει τροποποιηθεί) επί της
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων & 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του ν.4412/16), Χαρτόσημο
3% επί της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%.
β) Παρακράτηση Φόρου 4% για προμήθεια ειδών ή 8% για λήψη υπηρεσιών
επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
γ) Οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κράτηση ήθελε προκύψει από την νομοθεσία
κάθε φορά.
Άρθρο 19ο
Επανάληψη – ματαίωση του διαγωνισμού
Το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που η συμμετοχή
των ενδιαφερομένων δεν κριθεί ικανοποιητική ή σε περίπτωση, που οι προτάσεις
τους κριθούν ασύμφορες ή βάσει των σχετικών νόμων και διατάξεων
απαράδεκτες, να ματαιώσει τον διαγωνισμό και εν συνεχεία είτε να τον επαναλάβει,
είτε να προβεί σε απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρ.
10 του αρ. 6 και στα άρθρα 32, 118 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 20ο
Ισχύς της σύμβασης – τροποποίηση – επέκταση
20.1

20.2

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες με
δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι και τρεις (3) μήνες μονομερώς μόνο με
Απόφαση του ΔΣ ή με Πράξη Προέδρου ΔΣ. Η παράταση ισχύος της
σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της
σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες, εκ των οποίων, οι τρεις (3)
μονομερώς όπως αναφέρεται ανωτέρω, και οι επόμενοι εννέα (9) μήνες με
την συναίνεση του αναδόχου, και για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται
ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα είναι μεγαλύτερη από την
αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει από τη
σύμβαση κατ’ αναλογία. Οι παρατάσεις αυτές θα εγκρίνονται με απόφαση
Δ.Σ. ή πράξη Προέδρου, και θα είναι σύμφωνες με το παρόν άρθρο. Ο
Φορέας έχει το διαπλαστικό δικαίωμα προαίρεσης εντός του
προϋπολογισμού της σύμβασης ή και της προκήρυξης, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί είτε για αύξηση των συμβατικών υποχρεώσεων, είτε και για
χρονική παράταση της σύμβασης (κατά το μέρος που δεν θα
χρησιμοποιηθεί για αύξηση των συμβατικών υποχρεώσεων) εφόσον
προκύψει. Οι τροποποιήσεις ή και οι παρατάσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν
τα όρια που θέτει το αρ. 132 του ν.4412/16, και πάντως όχι το 50% της
αρχικής σύμβασης.
Η απόφαση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης, θα κοινοποιηθεί
εγγράφως και έγκαιρα στους προμηθευτές και πάντως προ της λήξεως της
κανονικής διάρκειας.
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20.3

H δαπάνη για την προμήθεια της δημοπρατούμενης υπηρεσίας θα βαρύνει
τον Κ.Α.Ε. 0439 του προϋπολογισμού εξόδων του Κ.Κ.Π.Π.Α.
20.4 Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού
σε περιφερειακό επίπεδο, η σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το
Κ.Κ.Π.Π.Α.
20.5 Σε περίπτωση που το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ή
άλλος φορέας παρέχει τη σχετική Υπηρεσία στο Κέντρο με οποιοδήποτε
τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος
τις ανάγκες του, μονομερώς το Κ.Κ.Π.Π.Α. και χωρίς δικαίωμα για
αποζημίωση από μέρους του αναδόχου μπορεί να μειώσει τις συμβατικές
ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.
20.6 Εάν κατά την διάρκεια της σύμβασης ή της παράτασης της σύμβασης
αναδειχθεί για το αντικείμενο αυτής νέος ανάδοχος ή ο φορέας καλύψει της
ανάγκες του με πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η
ισχύς της μπορεί να παύσει με Απόφαση του ΚΚΠΠΑ.
20.7 Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης και της
οικείας Σύμβασης.
20.8 Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί κατά την διάρκεια
ισχύος της με την σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων, όπως
προβλέπουν και με τις προϋποθέσεις και τα όρια που προβλέπουν οι
διατάξεις του αρ. 132 ν.4412/16. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για
τροποποίηση πέραν των όσων αναφέρονται στην παρούσα, αυτή αφενός
θα μπορεί να βασίζεται στην οικονομική προσφορά του αναδόχου,
αφετέρου δεν θα ξεπερνά τα χρηματικά όρια του αρ. 132 ν.4412/16, δηλαδή
σωρευτικά αύξηση πέραν του 50% του προϋπολογισμού της αρχικής
σύμβασης, και ούτε θα καταστρατηγεί την εφαρμογή των διατάξεων του
ν.4412/16, δηλαδή αύξηση πέραν του ορίου από το οποίο απαιτείται άλλη
διαγωνιστική διαδικασία (ήτοι έως του ποσού των 750.000,00€ χωρίς ΦΠΑ
σύμφωνα με το εδ. δ) αρ. 5 & εδ. γ) αρ. 235 του ν.4412/16). Η κάθε
τροποποίηση της σύμβασης δεν θα μπορεί να μεταβάλλει την συνολική
φύση του αντικειμένου της σύμβασης ή να ανατρέπει την οικονομική
ισορροπία της σύμβασης.
20.9 Ο φορέας, σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη (π.χ. μείωση των δομών του
Κ.Κ.Π.Π.Α.) διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να μειώσει τους χώρους προς
φύλαξη με αντίστοιχη μείωση της αμοιβής αναδόχου που θα διαμορφωθεί
ανάλογα με το εμβαδόν των χώρων και τις ώρες εργασίας, στους οποίους
θα παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση την προσφερόμενη τιμή.
20.10 Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του
ΚΚΠΠΑ, ισχύει η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών φύλαξης στο νέο
περιβάλλον, το δε τίμημα (αυξανόμενο ή μειούμενο) θα διαμορφωθεί
ανάλογα με το εμβαδόν των χώρων και τις ώρες εργασίας, στους οποίους
θα παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση την προσφερόμενη τιμή. Ο φορέας έχει
το δικαίωμα να μεταφέρει από το ένα Παράρτημα στο άλλο υπηρεσίες
φύλαξης, εντός ή και με αύξηση του οικονομικού τιμήματος σύμφωνα με το
παρόν άρθρο.
20.11 Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις
συμβατικές του εργασίες για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν
μπορούν να προβλεφθούν, με τιμή που θα διαμορφωθεί ανάλογα με το
εμβαδόν των χώρων και τις ώρες εργασίας, σύμφωνα με την προσφερόμενη
τιμή, και να τον ειδοποιήσει εγγράφως μέσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα.
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20.12 Η τροποποίηση της σύμβασης είναι δυνατή και με πράξη Προέδρου εφόσον
υπάρχει ανάγκη, σε εκτέλεση των συμβατικών όρων ή προβλέπεται από την
σύμβαση (Ελ.Συν. Τμήμα IV Πραξ.87/2006) σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η
τροποποίηση μπορεί να γίνει και χωρίς να υποβληθεί γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου εφόσον αφενός, η τροποποίηση προβλέπεται από
όρους της σύμβασης αφετέρου, η γνώμη αυτή είναι απλή, και το
αποφασίζων όργανο μπορεί να αποφασίσει ακόμα και χωρίς να έχει
προηγηθεί περί τούτου σχετική γνωμοδότηση από αρμόδιο όργανο (ΣτΕ ΕΑ
153/02, ΣτΕ ΕΑ 726/05), δεδομένου των πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών,
και σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
20.13 Για πρόσθετες εργασίες (παρ. 2 αρ. 132 ν.4412/16) που δεν προβλέπονται
από την διακήρυξη και δεν θα υπερβαίνουν σωρευτικά α) το 10% της αρχικής
αξίας της σύμβασης, (εδ.β παρ.2 αρ.132 ν.4412/17) και β) των κατώτατων
ορίων του αρ. 5 του ν.4412/16, αλλά αποβλέπουν στην καθαριότητα,
υγιεινή, καλή εμφάνιση και αναβάθμιση των επί μέρους μονάδων του
Κέντρου, ο ανάδοχος θα υποβάλλει οικονομικοτεχνική μελέτη για έγκριση,
μόνο εφόσον του ζητηθεί.
Άρθρο 21.
Ασφάλιση Έργου
21.1

21.2

O Ανάδοχος υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά με δική
του δαπάνη, ασφαλίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας
Σύμβασης σύμφωνα με τη Ελληνική νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στην
παρούσα Σύμβαση, για οποιεσδήποτε δραστηριότητες προβλέπονται ή
εμπίπτουν στην παρούσα Σύμβαση, ιδίως δε την σχετικά με την ασφάλιση του
προσωπικού του και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι
αναφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του
Έργου :
21.1.1 Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο,
συμπεριλαμβανομένου του Κ.Κ.Π.Π.Α. και του προσωπικού αυτού, η
οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση της Υπηρεσίας,
περιλαμβανομένων αλλά όχι μόνο, περιπτώσεων θανάτου,
σωματικών βλαβών, απώλεια ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής
ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των
ορίων ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός
λειτουργός έργου παρόμοιας φύσης, μεγέθους και χαρακτηριστικών
του Έργου και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερα
των Ευρώ 1.000.000,00€ ανά γεγονός και Ευρώ 2.000.000,00€
αθροιστικά ετησίως. Στην κάλυψη θα περιλαμβάνεται ρητά και η εκ του
Άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας
(ευθύνη προστήσαντος).
21.1.2 Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Κ.Κ.Π.Π.Α. θα αναφέρεται ως
«συνασφαλιζόμενος» θα καλύπτεται και η εκ του Νόμου ευθύνη του
Αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του Εργοδότη και
περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ.,
προβλεπόμενη
υποχρέωση
του
Ασφαλισμένου
έναντι
του
προσωπικού του που είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και απασχολείται
στις περιγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση εργασίες, σε
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21.3

21.4

21.5

περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια
της εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω
τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και
υπεργολάβους αυτού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με τις
διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά
πάσα χρονική στιγμή και να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική/Κλαδική
Σύμβαση Εργασίας για το προσωπικό που απασχολεί. Σε περίπτωση που
προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας
Νομοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων σε
ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα
ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες
και υπεργολάβους αυτού.
Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα
τυγχάνουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, η οποία θα έχει την έννοια του
ελέγχου και της εκ μέρους της αποδοχής ότι συμμορφώνονται επαρκώς με
τους όρους του παρόντος Άρθρου, του Προσαρτήματος περί ελάχιστων
ασφαλιστικών απαιτήσεων και των λοιπών όρων της παρούσας Σύμβασης
Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο
τις υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την
παρούσα Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για
όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή των
υπηρεσιών του και παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για
την πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή / και
πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθμό καλύπτονται από
ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόμη και
πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων.
Άρθρο 22
Ζητήματα Κυριότητας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

22.1

22.2

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια,
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο
σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από
τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν
στην απόλυτη ιδιοκτησία του Κ.Κ.Π.Π.Α.
Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα
τα έγγραφα και τα στοιχεία στο Κ.Κ.Π.Π.Α. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα
χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Α..
Άρθρο 23
Εμπιστευτικότητα

23.1

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Α., ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος
ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία,
έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη
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23.2

23.3

Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε
συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση
αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την
παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή
της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Α., ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο
Κ.Κ.Π.Π.Α. και δεν δεσμεύει το Κ.Κ.Π.Π.Α., με κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο
και μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές.
Άρθρο 24
Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου και τελικές διατάξεις.

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.Π.Α., υποχρεούται δε να
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της
Συμβατικής Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που
αφορούν την Συμβατική Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα
απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσματική λήψη
αποφάσεων.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία
εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν
οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος
αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην
Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και
συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης,
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές
τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση
μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί
σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.
Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του,
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της
Αναθέτουσα Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή
εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή
εγγράφως, τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από την
αντικατάσταση.
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από
αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα
παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους
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αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά
από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής.
24.6 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα
έναντι του Κ.Κ.Π.Π.Α. για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη
Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους
συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές
τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες
και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του
Έργου.
24.7 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/
Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας
βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
24.8 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον
Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη
Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών
που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης
του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της
περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια
από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση
καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές
Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.
24.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με
τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τον Ν. 3414/05, εφόσον έχουν εφαρμογή.
24.10 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες
ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από την άποψη πληρότητας
σύμφωνα με το συνολικό αριθμό σελίδων κι εφόσον διαπιστώσουν
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Κ.Κ.Π.Π.Α. και να
ζητήσουν ένα πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του
διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος
αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
24.11 Λόγω της πληθώρας των στοιχείων της παρούσης διακήρυξης, στην
περίπτωση πιθανής διαφοροποίησης κάποιας αναφοράς (απαίτησης όρου) των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών ενός Παραρτήματος του ΚΚΠΠΑ
ή δομής του Παραρτήματος Β’, µε την ίδια αναφορά (απαίτηση - όρο) των
Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Β’ της παρούσης
διακήρυξης, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στις Ειδικές Τεχνικές
Προδιαγραφές του ιδίου αριθμημένου Παραρτήματος / δομής του ΚΚΠΠΑ του
Παραρτήματος Ε’ και δεν υφίσταται θέμα παρερμηνείας.
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24.12 Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς του
έργου, όπως και η υπεργολαβία (μερικώς ή και ολικώς). Μόνη εξαίρεση
αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε
αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα και η ανάθεση σε υπεργολάβο της
εκτέλεσης ιδιαίτερα περιορισμένων και άκρως εξειδικευμένων εργασιών, μόνο
μετά από αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
24.13 Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί
σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ-ΑΤΟΜΩΝ-ΗΜΕΡΩΝ-ΩΡΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Άρθρο 25ο
25.1 Σύμφωνα με τις 2879/2-3-2018 (ΦΕΚ Β’ 879) & 4954/3-4-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1526)
και το έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ περί υποχρέωσης δημοσίευσης στον εθνικό
τύπο
(http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tousforeis/328-pinakas-apotypvshs-tvn-ypoxrevsevn-dhmosieysevn). Περίληψη της
παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στις παρακάτω εφημερίδες :
1. « ΑΙΓΑΛΕΩ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ » .
2. « ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ».
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων των διαγωνισμών (και επαναληπτικών)
στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τους ανάδοχους των υπηρεσιών σύμφωνα με το
αρ.4 του Ν.3548/07 και το αρ.46 του Ν.3801/09.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α.1.
Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο:
O φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα
περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια. Στον υποφάκελο της
τεχνικής
προσφοράς,
οι προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή
αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες
πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά.
Προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες και Τεχνικά χαρακτηριστικά
-Η ενότητα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή
των προσφερομένων ειδών/υπηρεσιών και τις τεχνικές προδιαγραφές τους. Η
τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα
προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από
τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης.
-Στοιχεία πελατολογίου με έμφαση σε δραστηριότητες/υπηρεσίες παρομοίου
είδους και μεγέθους
-Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση των
έργων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο. Αν οι παραλήπτες των
έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παραδόσεις να αποδεικνύονται με
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση
αναθέτουσα αρχή. Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, δήλωση του εργοδότη
των σχετικών συμβάσεων. Θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχουν
τουλάχιστον δύο (2) που θα αφορούν νοσοκομεία ή Μ.Κ.Φ. (Μονάδες
Κοινωνικής Φροντίδας) δημόσια ή και ιδιωτικά μαζί με τις αντίστοιχες
βεβαιώσεις.
-Όσο το δυνατόν πιο σύντομη και σαφή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο
προτίθεται να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο έργο (διάρθρωση και αριθμός
εργαζομένων ανά κατηγορία και τμήμα και ότι άλλο προτείνει σχετικά με τον
τρόπο οργάνωσης κ.λ.π.)
-Οπωσδήποτε θα αναφέρονται οι προσφερόμενοι στο έργο πόροι και
συγκεκριμένα (i) πλήθος, ωράρια και κατανομή προσφερόμενου προσωπικού,
(ii) Μηχανήματα και εργαλεία και πάσης φύσεως εξοπλισμός που θα είναι
διαθέσιμος για το συγκεκριμένο έργο.
-Δυνατότητα επιπλέον υποστήριξης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όπως
αυτή προκύπτει μέσω βεβαιώσεων υποστήριξης εργασιών, σε ανάλογες
περιπτώσεις.
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Α.1.1.

Α.1.2.
Α.1.3.

Α.1.4.

Τυχόν πιστοποιητικά από επίσημους φορείς πιστοποίησης ή ινστιτούτα
δοκιμών, για την ποιότητα ή καταλληλότητα προσφερόμενων
μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών, υπηρεσιών κλπ και η συμμόρφωσή
τους με τεχνικά και ποιοτικά Standards. Οπωσδήποτε θα κατατεθεί επί
ποινή απόρριψης πιστοποιητικό ISO 9000 ή 9001 ή 9002 ή ισοδύναμο,
που να αφορά υπηρεσίες φύλαξης σε νοσοκομεία ή συναφείς
χώρους.
Πίνακας Συμμόρφωσης
Για να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που
προβλέπονται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας διακήρυξης θα
πρέπει να συμπληρωθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή/ανάδοχο
σχετικός «Πίνακας Συμμόρφωσης» συμπληρωμένος σύμφωνα με τις
παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι
υποχρεωμένος να ακολουθήσει.
Πίνακας Συμμόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική μορφή

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αντιγραφή
Ζητούμενης
Τεχνικής
Προδιαγραφής της
Υπηρεσίας από τη
Διακήρυξη όπως
αυτές
διατυπώνονται στα
Παράρτημα Β΄ της
παρούσας

1. Να διαθέτει ….

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αν η
προσφερόμενη
τεχνική
προδιαγραφή
πληροί ακριβώς
την αιτούμενη
από τη
διακήρυξη
τεχνική
προδιαγραφή
σημειώνεται η
Αναλυτική Περιγραφή
ένδειξη
Τεχνικής Προδιαγραφής της
“ΚΑΛΥΠΤΕΙ”
Προσφερόμενης Υπηρεσίας
Αν η
από τον Υποψήφιο
προσφερόμενη
Προμηθευτή/Ανάδοχο
τεχνική
προδιαγραφή
είναι ανώτερη
από την
αιτούμενη
τεχνική
προδιαγραφή
σημειώνεται η
ένδειξη “ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ”
Για παράδειγμα:
Το προσφερόμενο
σύστημα Χ του
ΚΑΛΥΠΤΕΙ
κατασκευαστικού οίκου
Υ διαθέτει …..

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τεχνικό Φυλλάδιο 3,
Σελ. 4 Παράγραφος
4
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Α.1.5.

Α.1.6.

Α.1.7.
Α.1.8.

Α.1.9.

Α.1.10.

Α.1.11.

Στη στήλη «Απαίτηση» αντιγράφονται οι ζητούμενες Τεχνικές
Προδιαγραφές της Υπηρεσίας από τη Διακήρυξη όπως αυτές
διατυπώνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β’ της παρούσας
Διακήρυξης.
Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου
Αναδόχου που έχει τη μορφή ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ /ΔΕΝ
ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή πληροί ακριβώς
την αιτούμενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η
ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ”, αν η προσφερόμενη τεχνική προδιαγραφή είναι
ανώτερη από την αιτούμενη τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η
ένδειξη “ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ” ενώ αν η προσφερόμενη τεχνική
προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την αιτούμενη από τη διακήρυξη
τεχνική προδιαγραφή σημειώνεται η ένδειξη “ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ”.
Στη στήλη «Προσφορά Υποψήφιου Αναδόχου» περιγράφεται
αναλυτικά η Τεχνική Προδιαγραφή της προσφερόμενης Υπηρεσίας
από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην
τεχνική προσφορά, σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή
ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή του τρόπου
διασύνδεσης
και
λειτουργίας,
ή
αναφορές
μεθοδολογίας
εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα
παρατεθούν στο παράρτημα. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη
συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν
συγκεκριμένες (πχ. Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4
Παράγραφος 4 κλπ).
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραμμιστεί το
σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη
παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η
ζητούμενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2).
Η επιτροπή αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα
παρεχόμενα από τους υποψήφιους αναδόχους στοιχεία κατά τη
διαδικασία
τεχνικής
αξιολόγησης
των
προσφερόμενων
υπηρεσιών/εξοπλισμού/ειδών.
Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά, ασαφής ή
εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.

Α.1.12.
1.
2.
3.

4.

Λοιπά στοιχεία τεχνικής προσφοράς επί ποινή απόρριψης:
Άδεια λειτουργίας εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης
(σύμφωνα με το Ν.2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α΄/21-8-1997) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει).
Άδεια Στολής εγκεκριμένης από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.
Άδεια λειτουργίας ή άδεια εκμετάλλευσης ειδικού ραδιοδικτύου (π.χ.
τάξεως Α’ ή TETRA) εγκεκριμένη (εφόσον προβλέπεται) από τις αρμόδιες
αρχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την νόμιμη χρήση
ασυρμάτων.
Επί ποινή απόρριψης να κατατεθεί Τραπεζική βεβαίωση πιστοληπτικής
ικανότητας στην οποία θα γίνεται αναφορά:
α. στη συνεργασία μεταξύ της Τράπεζας και του διαγωνιζόμενου,
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β. στη δανειοληπτική ικανότητα του διαγωνιζόμενου για λήψη
χρηματοδότησης ποσού τουλάχιστον 15% επί του προϋπολογισμού του
διαγωνισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
γ. στην πρόθεση του τραπεζικού ιδρύματος να εξετάσει αίτημα του
διαγωνιζόμενου για παροχή χρηματοδότησή του, για τις ανάγκες του
συγκεκριμένου διαγωνισμού με ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15%
τουλάχιστον του προϋπολογισμού του διαγωνισμού (χωρίς Φ.Π.Α.), αν
και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος.
δ. ότι αυτή (η βεβαίωση) χορηγείται ενόψει του συγκεκριμένου
διαγωνισμού.
5. Υπεύθυνη Δήλωση, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, χωρίς θεώρηση, της παρ. 4
του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του προσφέροντος:
i.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
ii.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους
δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη
ΚΥΑ (αρ. 74 του Ν.4412/16).
iii.
Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα
και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της του άρθρου 103 του
Ν.4412/16, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ίδιο άρθρου και
του άρθρου 11 της παρούσας εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.
iv.
Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς.
v.
Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της παρούσας διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας.
vi.
Να δηλώνεται το ύψος και ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής και το
πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης αυτής.
vii.
Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας διακήρυξης κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη
γνώση αυτών.
viii.
Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της
δημοπρατούμενης Προμήθειας/Υπηρεσίας.
ix.
Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του ή
προσφυγής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Κ.Κ.Π.Π.Α. για
αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.
x.
Να δηλώνεται ότι η προσφορά του ισχύει για τουλάχιστον 270 ημέρες.
xi.
Να δηλώνεται ότι ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της, κατά τις
τρείς προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις,
είναι τουλάχιστον ίσο με το τριάντα πέντε (35) τις εκατό (%) του
προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ. Σε περίπτωση
επιχειρήσεων, οι οποίες συστάθηκαν εντός της προαναφερθείσας
τριετίας, θα δηλώνουν τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών, κατά τα
ανωτέρω, για τα έτη λειτουργίας τους (παρ. 3 αρ. 75 Ν.4412/16).
xii.
Να δηλώνετε ότι εφαρμόζει και ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, της εργατικής, της ασφαλιστικής
νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφαλείας των
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, όπως
ορίζεται από τις εκάστοτε οικείες ισχύουσες διατάξεις.
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xiii.

xiv.
xv.

Να δηλώνετε ότι μονομερώς (και χωρίς καμία υποχρέωση και ευθύνη
της Μονάδας) θα έχει την ευθύνη έναντι του Νόμου να τηρήσει όλες
τις διατάξεις που έχουν σχέση με την εργατική Νομοθεσία και τις
επιμέρους διατάξεις για αμοιβές – ωράριο – φορολογία – ατυχήματα –
αποζημιώσεις κ.λ.π. για το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει,
καθώς και ότι το προσωπικό φύλαξης δεν έχει καμία εργασιακή σχέση
με το Κ.Κ.Π.Π.Α..
Να δηλώνεται ότι δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω
των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς
Σύμβασης Εργασίας.
Να δηλώνεται ότι δεν έχουν επιβληθεί τελεσίδικα σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους.

Α.2.

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και
περιεχόμενο:
A.2.1.
Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί με μια
και μοναδική τιμή σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρόντος Άρθρου για
την παροχή της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
του Παραρτήματος Β’. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για
μέρος του Έργου. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται
μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον
αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει το Κ.Κ.Π.Π.Α..
Α.2.2.
Η οικονομική προσφορά θα περιέχει τις απαιτήσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του Ν. 3863 / 2010, (ΦΕΚ Α΄ 115 / 15-7-2010) όπως έχει
τροποποιηθεί, επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,
μέσα στον κύριο φάκελο και επίσης θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία
(έντυπο 1 οικονομικής προσφοράς):
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ 12ΜΗΝΟ.
ΑΡΙΘΜ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΟΣ
Α/
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
ΑΤΟΜ
Α
ΚΑΤΑ
ΩΝ
ΑΤΟΜΟ
(*1)
Μικτές
αποδοχές
προσωπικού
1.
(φύλακες και επόπτες) με πλήρη
απασχόληση
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου
Κόστος
επιδόματος
αδείας
(περιλαμβανομένων και εισφορών
ΙΚΑ του εργοδότη)
Κόστος δώρων Χριστουγέννων
(περιλαμβανομένων και εισφορών
ΙΚΑ του εργοδότη)
Κόστος
δώρων
Πάσχα
(περιλαμβανομένων και εισφορών
ΙΚΑ του εργοδότη)
Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών
(περιλαμβανομένων και εισφορών
ΙΚΑ
του
εργοδότη)
8ωρης
απασχόλησης
Επιπλέον
κόστος
νυχτερινών
(περιλαμβανομένων και εισφορών
ΙΚΑ
του
εργοδότη)
8ωρης
απασχόλησης
Κόστος
αντικαταστατών
εργαζομένων σε κανονική άδεια
Κόστος αναλωσίμων υλικών (αν
υπάρχουν )
Κόστος
εργαλείων
και
μηχανημάτων
φύλαξης
(αποσβέσεις, βλάβες, συντήρηση,
χρήση
αυτοκινήτου
κτλ
αν
υπάρχουν)
Κόστος διοικητικής υποστήριξης,
εγγυητικών επιστολών, ασφάλειας
& υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά έξοδα
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναφερθούν
αναλυτικά και να τεκμηριωθούν
κατά την κρίση κάθε υποψηφίου
αναδόχου)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΕΡΔΟΣ

13.

ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ
12 ΜΗΝΕΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΚΕΡΔΟΣ
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ
12 ΜΗΝΕΣ)

Εργολαβικό κέρδος
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Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

14.
15.

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ
ΑΤΟΜ
ΩΝ
(*1)

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΚΑΤΑ
ΑΤΟΜΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ
12 ΜΗΝΕΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΥΨΟΣ
ΝΟΜΙΜΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ
ΝΟΜΙΜΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ
12 ΜΗΝΕΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ
12 ΜΗΝΕΣ)

Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου
Νόμιμη παρακράτηση φόρου

16.
17.

Α.2.3.

Α.2.6.

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Π.Α.)
* Σημείωση 1 : Ως Αριθμός Ατόμων προσδιορίζεται το Πλήθος
Εργαζομένων (περιλαμβανομένων των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί
στις απαιτούμενες εργατοώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναμο και
εκφρασμένο σε άτομα πλήρους απασχόλησης.
Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η
μορφή του) από τους υποψήφιους αναδόχους, σύμφωνα με την
κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία επί ποινή
απαραδέκτου της προσφοράς προσκομίζοντας στο Φάκελο
Οικονομικής Προσφοράς επικυρωμένα φωτοαντίγραφα της
προαναφερόμενης Νομοθεσίας. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του
παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική και θα αναλύεται
επαρκώς και με σαφήνεια ο τρόπος-μέθοδος υπολογισμούπροσδιορισμού αυτής της τιμής. Στις κρατήσεις θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται και η παρακράτηση φόρου.
Ακόμη ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει επιπροσθέτως να αναλύσει την
προσφορά του όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα για όποια
παραρτήματα ή δομές απαιτείται (Έντυπο 2 οικονομικής προσφοράς):

α/α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ΜΟΝΑΔΑ

1
2
3
4
5
6

Κεντρική Υπηρεσία
Αναρρωτήριο Πεντέλης
Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας»
Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα»
Παρ/μα Απ. & Αποκ. Παιδ. με Αν. Βούλας
Μονάδα Μελισσίων

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ
12 ΜΗΝΕΣ)
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ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Π.Α.)

Α.2.7.

Στην προσφορά επί ποινή απόρριψης θα υπάρχει:
i. Ανάλυση των ωρών (πρωινές, απογευματινές, νυχτερινές ώρες,
ώρες Κυριακών-αργιών). Θα πρέπει να υπολογιστούν
τουλάχιστον 6 αργίες. Επίσης στους υπολογισμούς το έτος θα
έχει 52 εβδομάδες, οι καθημερινές θα είναι 255, οι ημέρες
Σαββάτου θα είναι 52, και οι ημέρες Κυριακών 52, σύνολο έτους
365 ημέρες. (Σημ: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να
υπολογίσει περισσότερες αργίες μπορεί να το πράξει και να
αναλύσει πως θα προκύπτουν οι μέρες των καθημερινών, των
Σαββάτων, των Κυριακών, και των αργιών).
ii. Ανάλυση από την οποία θα πρέπει να προκύπτει πως
υπολογίζονται:
 Οι «Μικτές αποδοχές προσωπικού (φύλακες και επόπτες)
με πλήρη απασχόληση», που αναφέρεται στο ανωτέρω
πίνακα.
 Οι «Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου», που αναφέρεται στο
ανωτέρω πίνακα.
 Το «Κόστος επιδόματος αδείας (περιλαμβανομένων και
εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη)», που αναφέρεται στο
ανωτέρω πίνακα.
 Το «Κόστος δώρων Χριστουγέννων (περιλαμβανομένων
και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη)», που αναφέρεται στο
ανωτέρω πίνακα.
 Το «Κόστος δώρων Πάσχα (περιλαμβανομένων και
εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη)», που αναφέρεται στο
ανωτέρω πίνακα.
 Το
«Επιπλέον
κόστος
Κυριακών-Αργιών
(περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη)
8ωρης απασχόλησης» που αναφέρεται στο ανωτέρω
πίνακα.
 Το «Επιπλέον κόστος νυχτερινών (περιλαμβανομένων και
εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης» που
αναφέρεται στο ανωτέρω πίνακα.

Α.2.8.

Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εκτός των προαναφερμένων και βάση του Ν.3863/2010 άρθρο 68
«Συμβάσεις
εργολαβίας
εταιρειών
παροχής
υπηρεσιών»,
παράγραφος 1,2 και 4 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010), οι συμμετέχουσες
εταιρείες υποχρεούνται Επί Ποινή Απόρριψης να αναφέρουν σε
ξεχωριστό κεφάλαιο στην οικονομική προσφορά τους και τα κάτωθι,
και κατά σύνολο και για κάθε προσφερόμενο Παράρτημα ξεχωριστά:

Α.2.9.

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο
έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
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Α.2.10.
Α.2.11.
Α.2.12.

Α.2.13.

Α.2.14.

Α.2.15.

γ) η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι
εργαζόμενοι και προσδιορίζεται από την εργατική νομοθεσία.
Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά
αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν
υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά της πάσης
φύσεως νομικές αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Επίσης υποχρεούνται Επί ποινή Απόρριψης να αναφέρουν
στην οικονομική προσφορά το εύλογο ποσοστό διοικητικού
κόστους παροχής υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων εφόσον
υπάρχουν, του εργολαβικούς τους κέρδους και των
προβλεπόμενων της παρούσης νομίμων υπέρ Δημοσίου και
τρίτων κρατήσεων.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή η προσφορά
απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών,
οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός
προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα που αυτά θα
ζητηθούν. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων
βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την
παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον
ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα
αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να
προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το
Κ.Κ.Π.Π.Α..
Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία
του ΚΚΠΠΑ, ισχύει η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών φύλαξης στο
νέο περιβάλλον, το δε τίμημα (αυξανόμενο ή μειούμενο) θα
διαμορφωθεί ανάλογα με το εμβαδόν των χώρων και τις ώρες
εργασίας, στους οποίους θα παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση την
προσφερόμενη τιμή.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες
που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά
προσφέρονται δωρεάν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα
αναγκαία χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειμένου αυτή να
προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του
ΚΚΠΠΑ, είναι δε απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής Αξιολόγησης.
Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι
εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων τεχνικών προδιαγραφών ίσως
να αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις
περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα/υπηρεσίες είναι απλώς αντίστοιχα ή
ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς
μπορούν να υποβάλλουν προσφορές τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την
κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία)
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΆΡΘΡΟ 1.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.

2.

3.

4.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εν
γένει χώρων των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΑ, και για όλες τις ημέρες του χρόνου,
όπως περιγράφονται αναλυτικά (στο Παράρτημα ΣΤ’), υπό τους παρακάτω
όρους και προϋποθέσεις.
Σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την
περιβαλλοντική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, τις κείμενες υγειονομικές και
αστυκτηνιατρικές διατάξεις, της διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΚΚΠΠΑ και τις
διαδικασίες που τηρούνται σε αυτό.
Η φύλαξη των χώρων θα γίνεται καθημερινά περιλαμβανομένων των Κυριακών,
αργιών και εξαιρετέων ημερών , σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής εργασιών
που επισυνάπτεται στην παρούσα. Ο ανάδοχος είναι εξάλλου υποχρεωμένος σε
τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΚΚΠΠΑ, να μεριμνά
για την φύλαξη και τυχόν χώρους του ΚΚΠΠΑ που κατά τη κατάρτιση της
σύμβασης δεν χρησιμοποιούνται. Η συμμετοχή στην παρούσα σημαίνει γνώση
εκ μέρους του αναδόχου των χώρων του ΚΚΠΠΑ που σήμερα χρησιμοποιούνται
και λειτουργούν και της εκτάσεως αυτών, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητά
στην παρούσα ή υπάρχει εύλογη απόκλιση στην έκτασή τους.
Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αναθέσει στον ανάδοχο πρόσθετες εργασίες
πέραν των συμβατικών σε ποσοστό μέχρι 10 % ή και 50%, με την προϋπόθεση
των όσων αναφέρονται στο αρ. 20 της προκήρυξης και στο αρ. 2 & 18 της
σύμβασης, για κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών που δεν μπορούν να
προβλεφθούν και θα πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από την υπηρεσία σε
εύλογο χρονικό διάστημα. Η τιμή των προσθέτων εργασιών θα υπολογίζεται από
την προσφερθείσα τιμή, η οποία δεσμεύει τον ανάδοχο. Επίσης η υπηρεσία
μπορεί να μειώσει τους χώρους εφόσον δε λειτουργούν και το τίµηµα θα μειωθεί
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5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

µε ανάλογη μείωση του προσωπικού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά, τα οποία θα
πρέπει να αποδεικνύει με σχετικά έγγραφα ότι είναι πρώτης ποιότητας.
Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί την τάξη και την φύλαξη των χώρων αυτών και
να τους επιστρέψει μετά τη λήξη της σύμβασης στην αρχική τους κατάσταση. Ο
ανάδοχος έχει υποχρέωση να αδειάζει τους χώρους που του παρασχέθηκαν για
την εργασία του με δικά του έξοδα, μόλις αυτά ζητηθούν από το ΚΚΠΠΑ. Το
ΚΚΠΠΑ δεν ευθύνεται για κλοπή ή φθορά για οποιοδήποτε λόγο των αντικειμένων
που φέρνει ή έχει αποθηκευμένα ο ανάδοχος και οι υπάλληλοί του στο χώρο του
ΚΚΠΠΑ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και
ασφάλειας και να συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες του ΚΚΠΠΑ
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή
βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του ΚΚΠΠΑ ή
σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων
του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί έντυπη αλληλογραφία µε τους αρμόδιους του
ΚΚΠΠΑ µε σκοπό την επισήμανση τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή
πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τους
υπεύθυνους του ΚΚΠΠΑ. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύμφωνα µε τα ανωτέρω
για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας θα
επιβάλλονται από το ΚΚΠΠΑ οι κάτωθι ποινικές ρήτρες:
Για κάθε παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα επισημανθεί στον ανάδοχο θα
επιβάλλεται ποινική ρήτρα από ίση με ποσοστό έως 10%, παρακρατούμενης από
την μηνιαία αμοιβή. Σε κάθε περίπτωση το ΚΚΠΠΑ δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο
τον ανάδοχο χωρίς άλλη διατύπωση.
Κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο, δεν πρέπει να παρακωλύεται η
λειτουργία του Κέντρου ούτε να ενοχλούνται ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες.
Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους
υπαλλήλους του και για την αποχώρησή τους από το ΚΚΠΠΑ, μετά το τέλος της
εργασίας τους.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη
τις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η παροχή υπηρεσιών στο χώρο ενός
Ιδρύματος.
Πριν την ανάληψη της εργασίας ο ανάδοχος καταρτίζει με τις σχετικές οδηγίες του
ΚΚΠΠΑ πρόγραμμα για την φύλαξη των χώρων.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των
υπηρεσιών του (όπως στολές προσωπικού, υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμό.)
Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με δαπάνες ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος, θέρμανσης, κλιματισμού και καυσίμων, τα οποία βαρύνουν το ΚΚΠΠΑ,
με την προϋπόθεση της εύλογης χρήσης και κατανάλωσης από τον ανάδοχο.
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οιοδήποτε λόγο την παροχή των
υπηρεσιών του. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος δηλώνει στην προσφορά του ότι
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του συνεχώς,
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης απεργίας προσωπικού.

ΆΡΘΡΟ 2.
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με
τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας Ν.1568/85 που προβλέπονται από το
ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο ή έχει ειδικά θεσπίσει το ΚΚΠΠΑ, βάσει
Οδηγών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και να προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή
τους, ΙSO ELOT.
2. Ο Ανάδοχος, ως υπόχρεος να τηρεί τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας,
υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία τις οδηγίες που
απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα
έγγραφα των διάφορων Αρμόδιων Αρχών σχετικά με τους εν λόγω
Κανονισμούς.
3. Τόσο η Υπηρεσία όσο και κάθε Αρμόδια Αρχή δικαιούνται να παρακολουθούν
και να ελέγχουν τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τους Κανονισμούς Υγιεινής
και Ασφάλειας.
ΆΡΘΡΟ 3.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έμπειρο προσωπικό που δεν θα
εναλλάσσεται, εκπαιδευμένο ανάλογα με τη θέση εργασίας του, σύμφωνα με
πρόγραμμα που θα έχει υλοποιηθεί και θα κατατεθεί.
2. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του
προσωπικού του για θέματα που αφορούν την φύλαξη, την τεχνολογία και
υγιεινή ώστε να υλοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις. Τα έξοδα αυτά
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναφορικά με την παροχή εργασίας
του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την
οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε, την τήρηση του νομίμου ωραρίου, των νόμιμων ρεπό, των
όρων υγιεινής και ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το
δικαίωμα στο ΚΚΠΠΑ για μονομερή καταγγελία της συμβάσεως και κήρυξη του
αναδόχου ως εκπτώτου
4. Το προσωπικό φύλαξης υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά µε
την υγιεινή και ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος
υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει.
5. Στο ΚΚΠΠΑ θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α
ή σε άλλο δημόσιο οργανισμό. Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο
εφ' όσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για την
εργασιακή σχέση του προσωπικού με τον ανάδοχο.
6. Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο πρέπει να είναι υγιές και
αρτιμελές.
7. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την
Ελληνική γλώσσα (ικανότητα προφορικού λόγου), να είναι άριστο στο ήθος του,
άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό
του ΚΚΠΠΑ.
8. Το ΚΚΠΠΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση
εργαζομένων από την εργασία στο συγκεκριμένο χώρο, που κρίνει ότι δεν
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, ή δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν
στις οδηγίες και τους κανόνες του ΚΚΠΠΑ. Ο εργαζόμενος δεν έχει καμία αξίωση
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για το λόγο αυτό από το ΚΚΠΠΑ. Επίσης το ΚΚΠΠΑ έχει το δικαίωμα να μετακινεί
τον τόπο παροχής των υπηρεσιών μεταξύ των παραρτημάτων του, εντός του
συμβατικού ποσού.
9. Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του
έργου, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το ΚΚΠΠΑ, οι
δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι
οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν
αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με
τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’
αφορμής των σχέσεων αυτών.
10. Ο αριθμός των εργαζόμενων και των εβδομαδιαίων ωρών απασχόλησης
αναφέρεται στον πίνακα κατανομής εργασιών ανά βάρδια που επισυνάπτεται
στην παρούσα.
11. Ο ανάδοχος θα τηρεί όσα προβλέπεται από την νομοθεσία για το σύστημα
«Εργάνη» (π.χ. ανάρτηση προγραμμάτων, κτλ).
12. Οι βάρδιες του προσωπικού και οι ώρες αναπληρωματικής ανάπαυσης (repo)
θα εναλλάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής φύλαξη
των χώρων του Κέντρου.
13. Σε περίπτωση που ο αριθμός του απασχολημένου προσωπικού είναι λιγότερος
από εκείνον που αναγράφεται στο πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμένος να
υποβάλλει ο ανάδοχος στην υπηρεσία του Κέντρου, θα επιβάλλονται οι
παρακάτω ποινές:
i.
Πρόστιμο 44 € για την απουσία κάθε ατόμου σε ένα 24ωρο.
ii.
Πρόστιμο 132 € αν απουσιάζουν μέχρι 3 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο.
iii. Πρόστιμο 176 € αν απουσιάζουν μέχρι 4 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο.
iv. Πρόστιμο 440 € αν απουσιάζουν μέχρι 5 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο.
14. Ανεξάρτητα από τις ανωτέρω ποινές μπορεί να του επιβληθούν ρήτρες
σύμφωνα με την παρ. 11 του αρ. 1 του παρόντος παραρτήματος και του αρ. 16
της σύμβασης.
15. Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του
προβλεπόμενου προγράμματος το ΚΚΠΠΑ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της
σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου.
16. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το
προσωπικό του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα
στοιχεία, που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις
δραστηριότητες και τους χώρους του Κέντρου. Η παραπάνω υποχρέωση
αφορά ιδίως τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση υγείας των ασθενών και
γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο ιατρικό απόρρητο.
17. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες
πρόληψης ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου. Την
ευθύνη για την τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος.
18. Σε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό του
ΚΚΠΠΑ, από το προσωπικό του αναδόχου αυτός υποχρεούται, με δική του
δαπάνη, να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη και ο εξοπλισμός να παραδοθεί
στην ίδια καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί.
19. Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής,
φέρει δε καθαρή και ευπαρουσίαστη στολή.
20. Το ΚΚΠΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση ή αντικατάσταση ή
την μεταφορά Φύλακα από ένα παράρτημα σε άλλο παράρτημα.
21. Η προμήθεια, συντήρηση και πλύσιμο των στολών βαρύνουν αποκλειστικά τον
ανάδοχο. Οι στολές εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα είναι

Σελίδα 56 από 113

ΑΔΑ: 9ΠΗΟΟΞΧ1-6ΦΣ

20PROC007046978 2020-07-17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2020 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

ομοιόμορφη και ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώματος ώστε η εμφάνισή
του να είναι άριστη και να τυγχάνει της εγκρίσεως του ΚΚΠΠΑ.
22. Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς.
23. Το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του
και σε εμφανές σημείο ειδική πλαστικοποιημένη κονκάρδα η οποία θα φέρει τα
εξής : 1) φωτογραφία 2) ονοματεπώνυμο 3) ειδικότητα εργασίας 4) τμήμα 5)
επωνυμία και λογότυπο του αναδόχου.
24. Συγκεντρωτικός πίνακας ανάλυσης ατόμων – ημερών εργασίας και ωρών
εργασίας ανά Παράρτημα / μονάδα του Κ.Κ.Π.Π.Α. παρατίθεται στο τέλος.
ΑΡΘΡΟ 4.
ΥΛΙΚΑ
Όλα τα υλικά πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα ότι είναι άριστης
ποιότητας και ότι πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την κείμενη
νομοθεσία.
1. Οι φύλακες θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με κινητό και με φακό μεγάλης
εμβέλειας.
2. Τα υλικά και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται τελούν υπό την έγκριση του
ΚΚΠΠΑ.
3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση των τυχών υλικών
που χρειάζονται για το έργο της φύλαξης, πληροφοριακά έντυπα, δελτία
δεδομένων ασφαλείας.
4. Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους :
i.
Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Κέντρου, για την φύλαξη.
ii.
Να είναι αμεταχείριστος.
iii. Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και τα υλικά, απαραιτήτως να είναι πρώτης
ποιότητας και πλέον κατάλληλα, αχρησιμοποίητα και κατασκευασμένα
παρασκευασμένα µε τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.
5. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά
κλπ), που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του εξοπλισμού. Ο ανάδοχος δεν
μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του, επικαλούμενος τους
ανωτέρω λόγους.
ΆΡΘΡΟ 5.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος επιθεωρείται και ελέγχεται από ορισθείσα Επιτροπή και κάθε
εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Δ.Σ πρόσωπο, για τη διαπίστωση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση, από μέλος της Διοίκησης του ΚΚΠΠΑ. Οι ανωτέρω
έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι του ελέγχου που ενεργείται από την υγειονομική
υπηρεσία ή άλλες κρατικές αρχές αυτεπαγγέλτως.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου,
τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εξουσιοδοτημένων οργάνων
του και τους όρους της σύμβασης βάσει των οποίων θα ελέγχεται – επιθεωρείται.
Για όσα δεν αναγράφονται στην σύμβαση ισχύουν όσα περιγράφονται στην
Διακήρυξη και τις σχετικές Νομοθεσίες που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες
του αναδόχου.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα
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όργανα που τον ασκούν.
4. Ο ανάδοχος τηρεί βιβλίο επικοινωνίας µε την επιτροπή ελέγχου φύλαξης µε
σκοπό την αναγραφή σε αυτό τυχόν ελλείψεων ή παραπόνων παρουσία του
εκπροσώπου του αναδόχου, το οποίο θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται και να επιλαμβάνεται των
αναφερομένων στο βιβλίο ελλείψεων. Η επιτροπή ελέγχου φύλαξης επιθεωρεί και
υπογράφει την εξάλειψη των παραλείψεων ή εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση για
την αποκατάσταση του ανωτέρω το αργότερο εντός του επομένου 24ώρου,
επιβάλλεται από το ΚΚΠΠΑ πρόστιμο 150 €, αναγράφεται στο πρωτόκολλο του
μήνα που τελεσιδίκησε η απόφαση για ποινή και παρακρατείται από το μηνιαίο
τίµηµα. Η απόφαση επιβολής προστίμου κοινοποιείται στον ανάδοχο που
δικαιούται να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την προς αυτόν κοινοποίηση του προστίμου. Παράβαση των
υποχρεώσεων αυτών δίνει το δικαίωμα στο ΚΚΠΠΑ για μονομερή καταγγελία της
συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου.
5. Αξιολόγηση φύλαξης θα διενεργείται και μέσω εντύπων που θα
συμπληρώνονται σε εβδομαδιαία βάση από τους προϊστάμενους των τμημάτων
και θα συλλέγονται από την επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Δείγματα
έντυπων εβδομαδιαίας αξιολόγησης επισυνάπτονται.
ΆΡΘΡΟ 6
ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών φύλαξης ο ανάδοχος ενημερώνεται
άμεσα από τον εργοδότη και είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα την υπηρεσία,
εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις ανάγκες του εργοδότη. Σε περίπτωση που ο
ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πλημμελώς εκτελεσθείσες εργασίες άμεσα, τότε
δεν καταβάλλεται αμοιβή για αυτές. Περαιτέρω ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να
αναθέσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις από τη σύμβαση
προκαθορισμένες εργασίες φύλαξης, σε βάρος του ανάδοχου, όταν αυτός κατόπιν και γραπτής ειδοποίησης - δεν εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις του. Σε
κάθε περίπτωση ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη
σύμβαση, κηρύσσοντας των ανάδοχο έκπτωτο και να αξιώσει αποζημίωση.
ΆΡΘΡΟ 7.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι του ΚΚΠΠΑ. για κάθε φθορά και
βλάβη που θα έχει προκληθεί στο χώρο και στα αντικείμενα που χρησιμοποιεί
πέρα από τη κανονική και συνήθη χρήση.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το ΚΚΠΠΑ, τους υπαλλήλους
του, και κάθε τρίτο άτομο για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζημίες και δαπάνες.
Ακόμη, να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση με
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου σχετιζόμενη με τη παρούσα
Σύμβαση. Το ίδιο ισχύει για κάθε παράβαση που πηγάζει ή απορρέει από την
εκτέλεση των εργασιών που συντελέστηκαν ή προκλήθηκαν σε σχέση με :
i.
σωματικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν
θανατηφόρες), και/ή
ii.
οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του
ΚΚΠΠΑ.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια
των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και
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αστικά για κάθε ατύχημα στο προσωπικό του.

1.

2.

3.

4.

5.

ΆΡΘΡΟ 8.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά με δική του
δαπάνη, ασφαλίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης
σύμφωνα με τη Ελληνική νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στην παρούσα
Σύμβαση, για οποιεσδήποτε δραστηριότητες προβλέπονται ή εμπίπτουν στην
παρούσα Σύμβαση, ιδίως δε την σχετικά με την ασφάλιση του προσωπικού του
και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι αναφερόμενες
ασφαλιστικές καλύψεις καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου :
i.
Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο, η
οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση του Έργου,
περιλαμβανομένων αλλά όχι μόνο, περιπτώσεων θανάτου,
σωματικών βλαβών, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής
ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των
ορίων ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός
λειτουργός έργου παρόμοιας φύσης, μεγέθους και χαρακτηριστικών
του Έργου και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερα
των Ευρώ 1.000.000,00 € ανά γεγονός και Ευρώ 2.000.000,00 €
αθροιστικά ετησίως. Στην κάλυψη θα περιλαμβάνεται ρητά και η εκ του
Άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας
(ευθύνη προστήσαντος).
ii. Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το ΚΚΠΠΑ θα αναφέρεται ως
«συνασφαλιζόμενος» θα καλύπτεται και η εκ του Νόμου ευθύνη του
Αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του Εργοδότη και
περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ.,
προβλεπόμενη
υποχρέωση
του
Ασφαλισμένου
έναντι
του
προσωπικού του που είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και απασχολείται
στις περιγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση εργασίες, σε
περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια
της εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω
τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και
υπεργολάβους αυτού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με τις
διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα
χρονική στιγμή. Σε περίπτωση που προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε
διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει
έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως
συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού.
Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα τυγχάνουν
της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, η οποία θα έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ
μέρους της αποδοχής ότι συμμορφώνονται επαρκώς με τους όρους του
παρόντος Άρθρου, του Προσαρτήματος περί ελάχιστων ασφαλιστικών
απαιτήσεων και των λοιπών όρων της παρούσας Σύμβασης.
Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις
υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα
Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους
κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών του και
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παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή / και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε
ποιο βαθμό καλύπτονται από ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από
τους ασφαλιστές, ακόμη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω
συμβάσεων.
ΆΡΘΡΟ 9
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Το ΚΚΠΠΑ έχει δικαίωμα να επιβάλλει τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από
τους νόμους που διέπουν την παρούσα καθώς και από την σύμβαση που θα
υπογραφθεί με τον ανάδοχο.

1.

2.

3.

4.

5.

ΆΡΘΡΟ 10.
ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού μπορεί να επισκεφτεί
χώρους όπου ο ανάδοχος παρέχει υπηρεσίες στο αντικείμενο φύλαξης
Νοσοκομείων ή Ιδρυμάτων, για να έχει σαφή εικόνα της παροχής υπηρεσιών
του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δικαιούται να πάρει πληροφορίες από τους
αποδέκτες των υπηρεσιών για το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του
αναδόχου, όπως επίσης να ζητήσει από τον ανάδοχο δείγματα των υλικών και
ειδών που θα χρησιμοποιήσει.
Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση, των εκ της παρούσας
σύμβασης απορρεουσών υποχρεώσεων του εργολάβου σε τρίτο φυσικό ή
Νομικό πρόσωπο, μερικώς ή ολικώς του έργου, όπως και η υπεργολαβία
(μερικώς ή και ολικώς). Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού
τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα και η
ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης ιδιαίτερα περιορισμένων και άκρως
εξειδικευμένων εργασιών, μόνο μετά από αίτημά του και έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν
έπειτα από ελέγχους είτε του Κέντρου είτε από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ.
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Δ/νση Υγιεινής Νομαρχίας
κ.τ.λ.)
Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του ΚΚΠΠΑ,
ισχύει η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών φύλαξης στο νέο περιβάλλον, το δε
τίμημα (αυξανόμενο ή μειούμενο) θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις ώρες
εργασίας, στους οποίους θα παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση την
προσφερόμενη τιμή.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να πληρώνει τους υπαλλήλους του, που απασχολεί
για το έργο της φύλαξης των Παραρτημάτων και δομών του Κ.Κ.Π.Π.Α. μέσω
τραπέζης (σε λογαριασμό μισθοδοσίας). Το Κ.Κ.Π.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να
ελέγξει εάν τηρείται ο ανωτέρω τραπεζικός τρόπος πληρωμής καθώς και την
ορθότητα των ποσών με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσω.
ΙΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φύλαξης,
σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.
1.16.

1.17.

Φύλαξη της εισόδου των Παραρτημάτων και των δομών αυτών που
ορίζονται από την παρούσα.
Τουλάχιστον τέσσερις (4) περιπολίες σε άτακτα χρονικά διαστήματα
κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, στο χώρο των
Παραρτημάτων και των δομών αυτών, πάντα σε συνεννόηση με τους
αρμόδιους της μονάδας. Μπορεί να ζητηθεί, εάν και όταν υπάρχει
ανάγκη, να διενεργούνται να γίνονται περισσότερες νυχτερινές
περιπολίες, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο της μονάδας.
Η περιπολία (και κατά την ημέρα) σε άτακτα χρονικά διαστήματα
στους τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους
του παραρτήματος διασφαλίζοντας τον έλεγχο και την φύλαξής τους.
Ο έλεγχος εισερχομένων ατόμων, αυτοκινήτων και η απαγόρευση
εισόδου στο Κέντρο σε άγνωστα άτομα- αυτοκίνητα.
Η
καταγραφή
των
εισερχομένων,
ώρα
εισόδου-εξόδου,
ονοματεπώνυμο, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, αριθμό
κυκλοφορίας κτλ
Η τήρηση των ωρών του επισκεπτηρίου
Η εφαρμογή των οδηγιών που δίνονται από του κατά τόπους
υπεύθυνους των Παραρτημάτων και δομών.
Η απαγόρευση εισόδου σε κάθε είδους μικροπωλητές, λαχειοπώλες,
μικροεμπόρους και αφισοκολλητές διαφήμισης προϊόντων.
Η απαγόρευση εισόδου σε συγγενής των παιδιών ή των
περιθαλπομένων που δεν έχουν προκαθορισμένο ραντεβού ή χωρίς
την έγκριση των υπεύθυνων.
Η απαγόρευση της στάθμευσης αυτοκινήτων στο χώρο εισόδου των
Παραρτημάτων (Πύλη), που μπορεί να εμποδίζουν την ομαλή
πρόσβαση προς αυτά, καθώς και η απαγόρευση εισόδου οχημάτων
εντός Παραρτημάτων που έχουν ως σκοπό την χρησιμοποίηση των
χώρων για στάθμευση ή την άσκοπη περιήγηση στους χώρους των
παραρτημάτων.
Η απαγόρευση εισόδου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η λήψη
φωτογραφιών εκτός αν έχει δοθεί σχετική άδεια από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Περιστασιακά η παρέμβαση για την αποτροπή ή καταστολή
διαφόρων κινδύνων και ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων (εταιρεία
– Υπηρεσία – και όπου κρίνεται σκόπιμο, ή Αστυνομία).
Ο έλεγχος της εφαρμογής και τυχόν άλλων διατάξεων που αφορούν
την καλύτερη λειτουργία του Κέντρου.
Το προσωπικό φύλαξης πρέπει κατά κύριο λόγο να παραμένει
σταθερό και να μη γίνονται αλλαγές στα πρόσωπα πλην εξαιρετικών
περιπτώσεων, και να μην αντικαθίστανται αν δεν έχει ενημερωθεί
πρωτίστως το Κέντρο.
Το παραπάνω προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για
την φύλαξη των χώρων, που απαιτεί αυστηρότητα και ευαισθησία.
Ο εντοπισμός και έλεγχος ύποπτων ατόμων τόσο στους εξωτερικούς
χώρους όσο και στον εξωτερικό περίγυρο προς πρόληψη και
αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών σε βάρος του ΚΚΠΠΑ και την
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας.
Ο έλεγχος και η απομάκρυνση επαιτών και άλλων περιθωριακών
ατόμων που χρησιμοποιούν τους χώρους των Παραρτημάτων ως
κατάλυμα.
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1.18.

1.19.
1.20.

1.21.

Η παροχή κάθε συνδρομής – βοήθειας στους περιθαλπόμενους, στο
προσωπικό και στους πολίτες που βρίσκονται εντός του χώρου των
Παραρτημάτων σε περίπτωση εκκένωσης λόγω έκτακτων γεγονότων
και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους του κάθε Παραρτήματος.
Ο έλεγχος για την τήρηση των κανόνων ησυχίας και καθαριότητας
στους εξωτερικούς χώρους του παραρτήματος.
Η αποτροπή δημιουργίας επεισοδίων ή κινδύνων για τους
ευρισκόμενους εντός του παραρτήματος (φιλοξενούμενους,
εργαζόμενους, συνοδούς κ.λ.π.) και για τα κινητά και ακίνητα
πράγματα της, σε περίπτωση πρόκλησης επεισοδίων ή κινδύνων, η
άμεση καταστολή και η προστασία των ευρισκομένων εντός του
παραρτήματος, καθώς και της περιουσίας και των εγκαταστάσεών
της.
Κλήση της αστυνομίας και των υπευθύνων του ΚΚΠΠΑ, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια ως ιδιωτικός φύλακας κατά
ατόμων που προέβησαν σε έκνομες ενέργειες ή προκάλεσαν
επεισόδια ή κινδύνους για τους Φιλοξενούμενους, εργαζόμενους,
επισκέπτες και την περιουσία του παραρτήματος και η παράσταση
στις Αστυνομικές Αρχές κατά των παρανομησάντων.

2. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:















Να είναι ένστολο και θα έχει άψογη εμφάνιση η οποία θα είναι αποδεκτή και
θα φέρει τα προβλεπόμενα διακριτικά (με μικρή ταμπέλα στο αριστερό
ημιθωράκιο, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου και
η επωνυμία της εταιρείας). Το προσωπικό θα είναι εξοπλισμένο με κατάλληλη
συσκευή – κινητό τηλέφωνο ή και ασύρματο - το οποίο θα διατίθεται από την
ανάδοχο εταιρεία, ώστε να είναι δυνατή άμεση κλήση του σε όλα τα σημεία
του παραρτήματος, καθώς και με φακό μεγάλης εμβέλειας
Να φέρει τον απαιτούμενο εξοπλισμό
Να έχει την απαιτούμενη άδεια εργασίας
Να έχει ήθος, ευπρεπή εμφάνιση και τον σωστό τρόπο συμπεριφοράς.
Να είναι Έλληνες Πολίτες ή Πολίτες των χωρών της Ε. Ε. με ασφαλιστικό
φορέα το Ι. Κ. Α. , αρτιμελές και υγιές σωματικά, ψυχικά και πνευματικά, σε
καλή φυσική κατάσταση που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων
του, και κατά την έναρξη της φύλαξης να μην υπερβαίνουν το 53ο έτος της
ηλικίας τους.
Να έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και τις κατάλληλες γνώσεις για την
φύλαξη. Η γνώση θεμάτων που έχουν σχέση με πυρασφάλεια – πυρόσβεση,
αντιμετώπιση κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα, ή διαρροή νερού θα
αξιολογηθεί ιδιαίτερα.
Να διαθέτει την ικανότητα καλής επικοινωνίας με το κοινό, ευγενικό αλλά και
σταθερό, να έχει την ικανότητα επιβολής και να μπορεί να διαχειριστεί με
ενδεδειγμένο τρόπο και αποτελεσματικότητα κάθε απλή ή σύνθετη
κατάσταση.
Να ελέγχει την κατάσταση των χώρων σε περίπτωση συναγερμού του
συστήματος πυρανίχνευσης και εφόσον διαπιστωθεί πυρκαγιά να
ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική.
Να απαγορεύει την είσοδο σε άγνωστα άτομα, και να ενημερώνει τους
Υπευθύνους.
Να μην ασχολείται με άλλη εργασία.
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Σε περιπτώσεις περιστατικών εκτάκτου ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμοί κλπ) και
κρίσεων το προσωπικό φύλαξης πρέπει να ειδοποιεί τους υπεύθυνους που
έχουν οριστεί καθώς και τους υπεύθυνους φορείς (αστυνομία, πυροσβεστική
κτλ)
Σε καθημερινή βάση και ανά βάρδια θα έχει την ευθύνη τήρησης των
σχετικών αποφάσεων για την εύρυθμη λειτουργία του παραρτήματος και να
ενημερώνουν ΑΜΕΣΑ τους ορισμένους Υπευθύνους του Παραρτήματος.

3. ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ:
 Βιβλίο έργου στο οποίο θα υπογράφουν τόσο οι απερχόμενοι όσο και οι
αναλαμβάνοντας καθήκοντα φύλακες, καθώς και η ακριβής ώρα που έγινε
η αλλαγή.
 Βιβλίο συμβάντων το οποίο θα ενημερώνεται καθημερινά από κάθε
φύλακα μετά το τέλος της βάρδιας του.
 Σε περίπτωση ύπαρξης προβλήματος ο εκάστοτε φύλακας θα συντάσσει
σχετική αναφορά την οποία την επόμενη ημέρα θα παραδίδει στην αρμόδια
υπηρεσία (Τμήμα Προσωπικού).
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σε ότι αφορά την προβλεπόμενη δύναμη του προσωπικού διευκρινίζεται ότι θα
πρέπει να υπάρχει ποσοστό ικανό πέραν του απαιτούμενου – προσφερόμενου
(τουλάχιστον 1/4 των απασχολουμένων στο συγκεκριμένο έργο) ώστε ο πάροχος
υπηρεσιών να καλύπτει τις δικές του ανάγκες (άδειες ασθενείας, ρεπό κ.λ.π. των
απασχολουμένων του) και οι αντικαταστάτες να είναι ίδιοι σε αριθμό κάθε φορά.
Για τον λόγο αυτό, κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης, θα κατατεθεί από
τον υποψήφιο ανάδοχο κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από τις αρμόδιες
αρχές, από την οποία θα προκύπτει ότι υπάρχει ποσοστό ικανό πέραν του
απαιτούμενου – προσφερόμενου (τουλάχιστον 1/4 των απασχολουμένων στο
συγκεκριμένο έργο) ώστε ο πάροχος υπηρεσιών να καλύπτει τις δικές του ανάγκες
(άδειες ασθενείας, ρεπό κ.λ.π. των απασχολουμένων του).
5.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
I.
II.

Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα».
a. Η πρωινή και η απογευματινή βάρδια θα στελεχώνονται από γυναίκες
φύλακες.
Παράρτημα Αποθ. & Αποκ. Παιδιών με Αναπηρία Βούλας.
a. Ιδιαίτερα για την μονάδα της Βούλας, από τις 8 το βράδυ έως και 7 το
πρωί θα πρέπει να γίνεται περιπολία με αυτοκίνητο με φάρο (patrol)
τουλάχιστον ανά δύο ώρες.
Οι φύλακες υποχρεωτικά θα διέρχονται από τα κτίρια όλων των
θαλάμων, όπου θα υπογράφουν για την παρουσία τους
πιστοποιώντας την περιπολία σε βιβλίο, το οποίο θα τηρείται σε κάθε
θάλαμο. Το βιβλίο θα ελέγχεται και θα υπογράφεται για την πιστοποίηση
των υπηρεσιών από τους υπαλλήλους νυχτερινής βάρδιας κάθε
θαλάμου και θα βεβαιώνεται από τον Συντονιστή του Παραρτήματος.
Εν συνεχεία η αρμόδια επιτροπή παραλαβής και πιστοποίησης
υπηρεσιών του Παραρτήματος θα συντάσσει το προβλεπόμενο
Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6
6.7

Ο πάροχος υπηρεσιών σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία θα καταθέτει
στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) –
Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης καταστάσεις με τα στοιχεία και το ωράριο
του προσωπικού που απασχολείται στην Μονάδα, τις οποίες καταθέτει και
στη Μονάδα μας.
Καθώς οι εργαζόμενοι απασχολούνται με κυλιόμενο πρόγραμμα Ρεπό θα
προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία της Μονάδας και η τριμηνιαία
κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας (Πίνακας Εβδομαδιαίας Ανάπαυσης
και Ωρών Εργασίας Προσωπικού) όπου αναγράφεται για το επόμενο
τρίμηνο όλο το πρόγραμμα εργασίας (ημέρες εργασίας, ημέρες Ρεπό και
ωράριο) για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, έτσι ώστε να γνωρίζει κάθε μέρα τα
στοιχεία και ωράριο του προσωπικού που απασχολείται για την Μονάδα.
Ο πάροχος υπηρεσιών θα καταθέτει, στο πρωτόκολλο της Μονάδας
υπογεγραμμένη, από την εταιρεία του, ονομαστική κατάσταση
(ονοματεπώνυμο - ωράρια - αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου) του
αναγκαίου προσωπικού που θα εργάζεται ως κάτωθι: Μέχρι την επόμενη
ημέρα κάθε πρωί 7.30 π.μ. για τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι τις 14.00 μ.μ. της
προηγούμενης εργάσιμης ημέρας για Σαββατοκύριακα και αργίες.
Αντίστοιχη κατάσταση - καταστάσεις του ως άνω προσωπικού πρέπει να έχει
και ο υπεύθυνος του εργολάβου της κάθε βάρδιας, που θα έχει οριστεί από
τον εργολάβο, προκειμένου να επιδεικνύεται όταν ζητηθεί στα αρμόδια
όργανα της Μονάδας για το σχετικό έλεγχο.
Ο πάροχος υπηρεσιών επίσης θα καταθέτει μαζί με την ως άνω ονομαστική
κατάσταση και παραστατικό στοιχείο που να φαίνεται ότι το εν λόγω
προσωπικό είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ.
Ο πάροχος υπηρεσιών να γνωστοποιεί ότι το Προσωπικό που θα
χρησιμοποιεί ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Κ.Κ.Π.Π.Α.
Ο πάροχος υπηρεσιών θα έχει την ευθύνη έναντι του νόμου εάν το
προσωπικό της στερείται κατάλληλων Ιατρικών Γνωματεύσεων.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διευθύνσεις:
Α.Φ.Μ:
Δ.Ο.Υ:
Τηλέφωνο:
Fax:
CPV:
ΚΑΕ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τσόχα 5 Αθήνα 115 21
997497021
ΨΥΧΙΚΟΥ
213 2031 061
210 6401 921
79713000-5
0439
ΣΥΜΒΑΣΗ …../20.…

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α.
Στο …….. σήμερα
……./……./20... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το
Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
που εδρεύει στη ……………………….., με ΑΦΜ:
Δ.Ο.Υ.: …………………….., νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο αυτού
…………………., το οποίο χάριν συντομίας θα καλείται εφεξής «Κ.Κ.Π.Π.Α.» και
αφετέρου, η εταιρεία με την επωνυμία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” η οποία εδρεύει
........................................................
με
Α.Φ.Μ.
………………………………Δ.Ο.Υ.
……………………..και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από
........................................................, με Α.Δ.Τ ……………. υπό την ιδιότητά του ως
……………………….…. και η οποία, χάριν συντομίας θα καλείται
στο εξής
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»,
έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. Της με αριθμό …../202….. διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού για την
ανάδειξη Αναδόχου Φύλαξης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων, του
Περιβάλλοντος Χώρου και των εξωτερικών δομών της έδρας, καθώς και
Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Περιβάλλοντος Χώρου και της εξωτερικής δομής
του Παραρτήματος του Κ.Κ.Π.Π.Α. προϋπολογισμού #............000,00#€ με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Στον προϋπολογισμό του εν λόγω
διαγωνισμού συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.
2. Του Ν.Δ.496/74 (ΦΕΚ 204 Α΄) περί του Λογιστικού του Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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3. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27.11.1995) άρθρα 79 – 85 περί Δημοσίου
Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους» και άλλες διατάξεις, όπως έχει
τροποποιηθεί με τον Ν.4270/2014 (143/Α΄) και ισχύει.
4. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-16) περί δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Της παράγραφου Β.δ του άρθρου 1 του Ν.4025/2011(ΦΕΚ 228/τ.Β΄/2-11-2011)
«Συγχώνευση Μ.Κ.Φ.».
6. Του άρθρο 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιοργάνωση Υ.Υ. & Κ.Α. και Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας».
7. Του αρ. 9 του Ν.4109/2013 «Περί κατάργησης και συγχώνευσης νομικών
προσώπων του δημοσίου» (ΦΕΚ 16/ Α΄ /23-1-2013), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
8. Του εδαφίου Στ. παρ. 1 άρθρο 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως έχει
τροποποιηθεί με τον Ν.4172/2013 σύμφωνα με τον οποίο στην καθαρή αξία θα
γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την
προμήθεια υπηρεσιών.
9. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) περί «Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων
Συμβάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007) όπως
έχει τροποποιηθεί με το αρ.377 & 379 του Ν. 4412/2016.
11. Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την
Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-42014).
12. Του Ν.2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α΄/21-8-1997) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του
προσωπικού αυτών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Του αρ. 68 ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) περί συμβάσεων εργολαβίας
εταιρειών παροχής υπηρεσιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Της παραγράφου Ζ του πρώτου άρθρου του ν. 4152 (ΦΕΚ 107/Α’/9-5-2013) περί
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές».
15. Του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α’/2017) περί κανονισμού εξέτασης προδικαστικών
προσφυγών.
16. Την υπ’ αριθμ. Δ9/ΟΙΚ.44836/11748/12-10-2016 Απόφαση του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφ. & Πρόνοιας «Περί ορισμού μελών Δ.Σ. στο Κ.Κ.Π.Π.Α.» (ΦΕΚ
565/τ.ΥΟΔΔ/20-10-2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
17. Την υπ’ αριθμ. Α2.861/14-8-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2044/Β’/22-8-2013) περί Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.
18. Την Α2-718/28.7.2014 ΥΑ (ΦΕΚ 2090/Β΄/2014) περί κωδικοποίησης Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)
19. Την ΥΑ 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β/19-5-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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20. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)».
21. Την υπ’ αριθμ. 23 / 13-2-2018 κατευθυντήρια οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
22. Την υπ’ αριθμ. 10054/2484/8-4-2013 ΥΑ (ΦΕΚ/Β΄/948) περί εξουσιοδότησης των
ΜΚΦ για την διενέργεια του συνόλου των διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών,
εργασιών κλπ μέσα στα όρια των προϋπολογισθεισών δαπανών κατά κωδικό
αριθμό είδους.
23. Την υπ’ αριθμ. 40569/1296/24-09-2019 ΥΑ Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης στον
ΚΑΕ 0439 ποσού 249.500,00€ για το έτος 2021.
24. Την υπ’ αριθμ. 22605/589/17-06-2020 (8127/30-06-2020) ΥΑ Έγκριση Ανάληψης
Υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0439 επιπρόσθετου ποσού 236.421,75€ για το έτος 2021,
και ποσού 120.190,05€ για το έτος 2022.
25. Την υπ’ αριθμ. 2η / 19ης Συν. / 15-06-2016 Απόφαση Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α περί έγκρισης
των τεχνικών προδιαγραφών υπηρεσιών φύλαξης, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
26. Την υπ’ αριθμ. 6301/08-03-2017 (2306/08-03-2017) γνωμοδότηση της Ε. Αν.
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
27. Την υπ’ αριθμ. 16η / 11ης Συν./03-04-2020 Απόφαση Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α περί της
σκοπιμότητας προκήρυξης διαγωνισμού υπηρεσιών φύλαξης προϋπολογισμού
606.111,80€ με ΦΠΑ (ΑΔΑ: 6ΦΠ4ΟΞΧ1-3ΘΝ)
28. Την υπ’ αριθμ. οικ. ……………….. Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης με α/α
δέσμευσης ……….. και με α/α: ………. στο βιβλίο εντολών και εγκρίσεων.
29. Την με αριθμό ………….. Απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α. περί ανάδειξης
Αναδόχου της παροχής υπηρεσιών Φύλαξης των Χώρων, των Κτιριακών
Εγκαταστάσεων, των Παραρτημάτων και των εξωτερικών δομών της Κ.Υ. του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των
Κτιριακών Εγκαταστάσεων, των Παραρτημάτων
και των δομών του
Κ.Κ.Π.Π.Α. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα Β’ “ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
Κ.Κ.Π.Π.Α. και στο Παράρτημα ΣΤ’ καθώς και τους λοιπούς όρους της
διακήρυξης …….. /20 …….
2. Η αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά και τη
με αριθμό ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-201Χ (Θ.Χ) απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α. έχει ως
εξής:
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
ΑΤΟΜΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ
ΚΑΤΑ
(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ
(*1)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΤΟΜΟ
12 ΜΗΝΕΣ)
Μικτές αποδοχές
προσωπικού (φύλακες και
1.
επόπτες) με πλήρη
απασχόληση
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Α/Α
2.
3.

4.

5.

6.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΚΑΤΑ
ΑΤΟΜΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ
12 ΜΗΝΕΣ)

Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου
Κόστος επιδόματος αδείας
(περιλαμβανομένων
και
εισφορών
ΙΚΑ
του
εργοδότη)
Κόστος
δώρων
Χριστουγέννων
(περιλαμβανομένων
και
εισφορών
ΙΚΑ
του
εργοδότη)
Κόστος δώρων Πάσχα
(περιλαμβανομένων
και
εισφορών
ΙΚΑ
του
εργοδότη)
Επιπλέον
κόστος
Κυριακών-Αργιών
(περιλαμβανομένων
και
εισφορών
ΙΚΑ
του
εργοδότη)
8ωρης
απασχόλησης

7.

Επιπλέον
κόστος
νυχτερινών
(περιλαμβανομένων
και
εισφορών
ΙΚΑ
του
εργοδότη)
8ωρης
απασχόλησης

8.

Κόστος
αντικαταστατών
εργαζομένων σε κανονική
άδεια

9.

Κόστος
αναλωσίμων
υλικών
(αν
υπάρχουν
τπετοιες δαπάνες)

10.

Κόστος
εργαλείων
και
μηχανημάτων
φύλαξης
(αποσβέσεις,
βλάβες,
συντήρηση,
χρήση
αυτοκινήτου
κτλ
αν
υπάρχουν)
Κόστος
διοικητικής
υποστήριξης, εγγυητικών
επιστολών, ασφάλειας &
υγιεινής
(ΜΑΠ),
λοιπά

11.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
(*1)
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Α/Α

12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
(*1)

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΚΑΤΑ
ΑΤΟΜΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ
12 ΜΗΝΕΣ)

έξοδα
ΛΟΙΠΑ
ΕΞΟΔΑ
(Να
αναφερθούν αναλυτικά και
να τεκμηριωθούν κατά την
κρίση κάθε υποψηφίου
αναδόχου)

13.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΕΡΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΚΕΡΔΟΣ
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ
12 ΜΗΝΕΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΥΨΟΣ
ΝΟΜΙΜΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΥΨΟΣ
ΝΟΜΙΜΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ
12 ΜΗΝΕΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
(ΜΗΝΙΑΙΟ Χ
12 ΜΗΝΕΣ)

Εργολαβικό κέρδος

14.
15.

Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου
Νόμιμη παρακράτηση φόρου

16.

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)

17.

ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Π.Α.)

Η ανάλυση της αμοιβής του αναδόχου σύμφωνα με την οικονομική του
προσφορά ανά Παράρτημα / μονάδα (για όσα απαιτείται) έχει ως εξής:
α/α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ΜΟΝΑΔΑ

1
2
3
4
5
6
7

Κεντρική Υπηρεσία
Παρ/μα ΑμεΑ Δυτ. Αθήνας
Παρ/μα ΑμεΑ Ανατ. Αθήνας
Παρ/μα Απ. & Αποκ. Παιδ. με Αν. Βούλας
Αναρρωτήριο Πεντέλης
Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας»
Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα»

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ
12 ΜΗΝΕΣ)
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8

Μονάδα Μελισσίων

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Π.Α.)

3. Το μηνιαίο-ετήσιο τίμημα παροχής της Υπηρεσίας Φύλαξης των Κτιριακών
Εγκαταστάσεων του Περιβάλλοντος Χώρου και των εξωτερικών δομών της
έδρας και του Παραρτήματος του Κ.Κ.Π.Π.Α. παραμένει σταθερό μέχρι τη
λήξη της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής ή μικρότερο που
προέκυψε για οποιονδήποτε λόγο
και δεν υπόκεινται σε καμία
αναπροσαρμογή ή αύξηση, λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου
388 Α.Κ. και των επομένων του.
4. Τα στοιχεία του διαγωνισμού (Προκήρυξη, παραρτήματα και τεύχη που τη
συνοδεύουν, διευκρινήσεις κατά την διαδικασία διαγωνισμού, πρόσθετες
πληροφορίες, αποφάσεις, προσφορά αναδόχου κλπ) αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης και ενιαίο με αυτήν κείμενο.
Όλα αυτά υπογράφονται αναλόγως από τους συμβαλλομένους και
αποτελούν συμβατικά στοιχεία για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου
αυτού, οι όροι δε που περιέχονται στα ως άνω αλληλοσυμπληρώνονται.
5. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι
υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όπως αυτές προκύπτουν από τα πιο κάτω
στοιχεία σε αναφορά με τις αντίστοιχες παραγράφους της διακήρυξης, ο δε
ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που
αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.
6. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα
σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να
την εφαρμόσει άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή
αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το
Κ.Κ.Π.Π.Α.
7. Στοιχεία του αρ. 68 του Ν. 3863/10 όπως ισχύει



Αριθµός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο
ανέρχεται σε …………………………………….
Ημέρες και τις ώρες εργασίας

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Α.Π.Α.
ΒΟΥΛΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟ
ΗΜΕΡΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΠΡΩΙ (07.00
έως 15.00)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
(15.00 έως
23.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1

8

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1

8

ΝΥΧΤΑ (23.00
έως 07.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

2

8

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
ΜΗΝΑ
Όλο το μήνα
Όλο το μήνα

Όλο το μήνα
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ΠΕΡΙΟΔΟ
ΗΜΕΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΑΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
ΜΗΝΑ
Όλο το μήνα

ΠΡΩΙ (07.00
έως 15.00)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
(15.00 έως
23.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΥΧΤΑ (23.00
έως 07.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1

8

ΠΡΩΙ (07.00
έως 15.00)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
(15.00 έως
23.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1

8

ΝΥΧΤΑ (23.00
έως 07.00)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
(15.00 έως
23.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΥΧΤΑ (23.00
έως 07.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΡΩΙ (07.00
έως 15.00)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
(15.00 έως
23.00)
ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΑΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ»

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

1

8
Όλο το μήνα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1

8
Όλο το μήνα
Όλο το μήνα
Όλο το μήνα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1

8
Όλο το μήνα

1

8
Όλο το μήνα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ –
ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΡΓΙΕΣ
– ημέρες
αναπλήρωσης
του μόνιμου
νυχτοφύλακα (22
μέρες το έτος)

1

8
Όλο το μήνα

1

1

8

8

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

Όλο το μήνα
1

ΝΥΧΤΑ (23.00
έως 07.00)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
(15.00 έως
23.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΥΧΤΑ (23.00
έως 07.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

Όλα τα Σάββατα, τις
Κυριακές, τις αργίες &
όλες τις ημέρες
άδειας του μόνιμου
νυχτοφύλακα (22
μέρες το έτος,
αναλογικά 1,8 το
μήνα)

8
Όλο το μήνα

1

8

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

Όλο το μήνα
1

8
Όλο το μήνα

1

8

17





Οι
εργαζόμενοι
του
αναδόχου
υπάγονται
στην
……………………………….. σύµβαση εργασίας.
Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά της πάσης
φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων ανέρχεται στο
ποσό των …………………………………………………………….
Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα
ποσά ανέρχεται στο ποσό των …………………………………
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η παρούσα σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και συγκεκριμένα
από ΧΧ-ΧΧ-202Χ έως και ΧΧ-ΧΧ-202Χ. με δικαίωμα παράτασης αυτής μέχρι και
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2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

τρεις (3) μήνες μονομερώς μόνο με Απόφαση του ΔΣ ή με Πράξη Προέδρου
ΔΣ. Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό
διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες, εκ των
οποίων, οι τρεις (3) μονομερώς όπως αναφέρεται ανωτέρω, και οι επόμενοι
εννέα (9) μήνες με την συναίνεση του αναδόχου, και για κάθε μήνα
παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα
είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή
που προκύπτει από τη σύμβαση κατ’ αναλογία. Οι παρατάσεις αυτές θα
εγκρίνονται με απόφαση Δ.Σ. ή πράξη Προέδρου, και θα είναι σύμφωνες με
τις παρ. 6 έως 11 του αρ. 18 της παρούσας. Ο Φορέας έχει το διαπλαστικό
δικαίωμα προαίρεσης εντός του προϋπολογισμού της σύμβασης ή της
προκήρυξης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για αύξηση των
συμβατικών υποχρεώσεων, είτε και για χρονική παράταση της σύμβασης
(κατά το μέρος που δεν θα χρησιμοποιηθεί για αύξηση των συμβατικών
υποχρεώσεων) εφόσον προκύψει. Οι τροποποιήσεις ή και οι παρατάσεις δεν
μπορούν να ξεπερνούν τα όρια που θέτει το αρ. 132 του ν.4412/16, και
πάντως όχι το 50% της αρχικής σύμβασης.
Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο ανάδοχος
στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν
παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών υπηρεσιών.
Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού
σε περιφερειακό επίπεδο, η σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το
Κ.Κ.Π.Π.Α.
Σε περίπτωση που το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ή
άλλος φορέας παρέχει τη σχετική Υπηρεσία στο Κέντρο με οποιοδήποτε
τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος
τις ανάγκες του, μονομερώς το Κ.Κ.Π.Π.Α. και χωρίς δικαίωμα για
αποζημίωση από μέρους του αναδόχου μπορεί να μειώσει τις συμβατικές
ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.
Εάν κατά την διάρκεια της σύμβασης ή της παράτασης της σύμβασης
αναδειχθεί για το αντικείμενο αυτής νέος ανάδοχος ή ο φορέας καλύψη της
ανάγκες του με πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η
ισχύς της μπορεί να παύσει με Απόφαση του ΚΚΠΠΑ.
Το Κ.Κ.Π.Π.Α. έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της παρούσας στην
περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των
οποίων είχε στηριχθεί η υπογραφή της. Σε περίπτωση που το Υπουργείο
Εργασίας ή Υγείας ή Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή Υ.Πε
ή άλλη Υπερκείμενη Αρχή ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική Υπηρεσία στο
Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο
σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Κ.Κ.Π.Π.Α. και
χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του αναδόχου μπορεί να
μειώσει τις συμβατικές ες/υπηρεσίες μέχρι και του συνόλου αυτών.
Η σύμβαση παραμένει σε ισχύ και όταν το Κ.Κ.Π.Π.Α. δεν κάνει χρήση αυτής,
εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρουσιαστεί ανάγκη χρησιμοποίησης των
συμβατικών υπηρεσιών.
Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύμβασης, προκήρυξη νέου
διαγωνισμού το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή
υπαναχώρησης από αυτήν του αναδόχου.
Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση ή τροποποίηση της σύμβασης
επιτρέπεται μόνον εάν νόμος το επιβάλει, ή όροι της διακήρυξης το
προβλέπουν.
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10. Οι τιμές μονάδας των ειδών-υπηρεσιών παραμένουν σταθερές μέχρι την
λήξη της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής και δεν υπόκεινται σε καμία
μεταβολή ή αναπροσαρμογή ή αυξομείωση, λόγω ανατίμησης στην αγορά
ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του
άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του.
11. Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του
Κ.Κ.Π.Π.Α., ισχύει η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών φύλαξης στο νέο
περιβάλλον, το δε τίμημα (αυξανόμενο ή μειούμενο) θα διαμορφωθεί
ανάλογα με το εμβαδόν των χώρων στους οποίους θα παρέχονται οι
υπηρεσίες, με βάση την προσφερόμενη τιμή.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε στο Κ.Κ.Π.Π.Α.
την με αριθμό……………………… και …………………….. € εγγυητική επιστολή
της ..........................……….Τράπεζας, η οποία ισχύει μέχρι την επιστροφή της.
2. Η εγγύηση επιστρέφεται με την λήξη της σύμβασης και της τυχόν παράτασης
αυτής και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς
υποχρεώσεις του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
1. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι
υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όπως αυτές προκύπτουν από τους όρους
της διακήρυξης ……. / 202 ….. και τις υπ’ αριθμ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-202Χ(θ.Χ) και
ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-201Χ(θ.Χ)
αποφάσεις του Δ.Σ. περί έγκρισης της τεχνικής
αξιολόγησης και κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού, τα οποία
καθίστανται παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης.
2. Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται
από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα
σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη
σύμβαση, υπό την έννοια ότι, ότι δεν ρυθμίζεται στην σύμβαση
συμπληρώνεται από τα προσαρτώμενα σ’ αυτή κατωτέρω τεύχη, οι όροι των
οποίων ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και
συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:
 Διακήρυξη υπ’ αριθμ. …../202….
 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Αναδόχου
 Τεχνική προσφορά αναδόχου
 Οικονομική προσφορά αναδόχου
 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Αναδόχου
 Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε υποψήφιου νομικού
προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του,
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και
Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα
μέλη του Δ.Σ. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
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καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Το Κ.Κ.Π.Π.Α. δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει
κατά την κρίση του την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της σύμβασης εν
όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νομίμου
δικαιώματός του, στην περίπτωση που :
 δεν εκτελέσει ο ανάδοχος τα συμφωνηθέντα στα προηγούμενα
άρθρα
 δεν τηρήσει ο ανάδοχος οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης
και της υπ’ αριθμ. ………… διακήρυξης, τούτων θεωρουμένων όλων
ουσιωδών,
 το Κ.Κ.Π.Π.Α. θεωρήσει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες, δεν είναι
σύμφωνες με τις υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από τον
χαρακτήρα του Κ.Κ.Π.Π.Α..
 αν ο Ανάδοχος αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει
εργασίες υπεργολαβικά.
 αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν
πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, σε εκτέλεση
τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
2. Σε περίπτωση καταγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει
αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται η
επιβολή των προαναφερόμενων ποινικών ρητρών, διατηρουμένου του
δικαιώματος καταλογισμού σε βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιμής,
άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής που τυχόν θα
προκύψουν από την ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας, με βάση την
απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α. σε άλλο αναδόχου. Περαιτέρω το Κ.Κ.Π.Π.Α.
δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου
σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις
εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές
καταπίπτουν.
ΆΡΘΡΟ 6Ο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα είναι σύμφωνα με τις ανάγκες του Κ.Κ.Π.Π.Α.
και όπως αναλυτικά και ειδικά περιγράφεται στο Παράρτημα της παρούσας.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει/παρέχει το συμβατικό είδος/υπηρεσία
στο Κ.Κ.Π.Π.Α. όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β΄ της
παρούσης.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το Κ.Κ.Π.Π.Α., την Επιτροπή
Παραλαβής και Παρακολούθησης της οικείας Σύμβασης και κάθε άλλο
αρμόδιο όργανο του Κ.Κ.Π.Π.Α., για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει/παρέχει το υλικό/υπηρεσία όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
Παράρτημα Β’ της παρούσης.
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4. Προσκομιζόμενα υλικά/παρεχόμενες υπηρεσίες θα συνοδεύεται από όλα τα
απαραίτητα παραστατικά στοιχεία (Τιμολόγιο Πώλησης-Δελτίο Αποστολής,
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το είδος
του προμηθευόμενου είδους/παρεχόμενης υπηρεσίας, η ποσότητα κ.λπ.).
5. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών, από την
οποία έχει υποχρέωση να παρέχει στο Κ.Κ.Π.Π.Α..
6. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών μπορεί σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από
σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α., να παρατείνεται μέχρι το ½
αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω,
χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η υπηρεσία / το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
7. Η παρακολούθηση και η παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται από αρμόδια
Επιτροπή του Κ.Κ.Π.Π.Α. που μπορεί να οριστεί και κατά τόπους, σύμφωνα με
το άρθρα 208,216,219, και 221 του Ν.4412/16.
8. Κατά τη διαδικασία παραλαβής υπηρεσιών καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυμεί ο προμηθευτής/ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος, ο οποίος μπορεί να γίνει με όλους ή όσους τους παρακάτω
τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με την υπηρεσία ή το υλικό ή και με
οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής
παραλαβής (πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας), και συγκεκριμένα (αν
εφαρμόζεται κατά περίπτωση):
α. Με μακροσκοπική εξέταση.
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ. Με πρακτική δοκιμασία
9. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίσει μόνο μακροσκοπική
εξέταση, συντάσσεται από την αυτήν οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή
απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.
10. Όταν η Επιτροπή Παραλαβής αποφασίσει, εκτός από την μακροσκοπική
εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση,
πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής, εκτός από
το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό
πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων
τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την
σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την Επιτροπή Παραλαβής και δεν μεσολαβούν
εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού
πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί
σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
11. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε
παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου
οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την
απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων.
12. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει την υπηρεσία ή το
υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει
τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και
γνωματεύει αν οι παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των
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παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
13. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις της υπηρεσίας ή
του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α. μπορεί να
εγκριθεί η παραλαβή της υπηρεσίας ή του υλικού που απορρίφθηκε από την
Επιτροπή Παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, η οποία θα
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Ύστερα από
την απόφαση αυτή η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
14. Αν διαπιστωθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ότι
επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.
απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, εκτός ένα
αποφασιστεί από το Δ.Σ. η αντικατάσταση των υπηρεσιών σύμφωνα με το
άρθρο 7 της παρούσας.
15. Για οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του
ν.4412/16 και ιδίως τα άρθρα 216 & 219 αυτού.
ΆΡΘΡΟ 7Ο
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (αρ.220 ν.4412/2016).
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με
απόφαση
του
Δ.Σ.,
ύστερα
από
γνωμοδότηση
της
επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή. Αν αποφασιστεί από το ΔΣ η αντικατάσταση να γίνει μετά τη
λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας
της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 9, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η
συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
ΆΡΘΡΟ 8Ο
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και
από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στην παρούσα.
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2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση
παροχής υπηρεσιών ακολουθείται η διαδικασία του της παρ. 2 του αρ. 203 του
ν.4412/16.
3. Στον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α. ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:

Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

Προμήθεια του υλικού/υπηρεσίας σε βάρος του εκπτώτου
προμηθευτή/ανάδοχο είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που
είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για
διαπραγμάτευση,
είτε
με
διενέργεια
διαγωνισμού,
είτε
με
διαπραγμάτευση. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του
δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος
του εκπτώτου προμηθευτή/αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται
ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια
του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο
υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε
στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή/αναδόχου
από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016.

Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον
έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή/ανάδοχο, είτε από ποσόν που
τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο,
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
προμηθευτή/ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και
μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.

Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού/υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου
αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών
της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες
κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του
διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν
προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών
προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό
ποσό.
6 Για οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του
ν.4412/16 και ιδίως το άρθρο 203 αυτού.

ΆΡΘΡΟ 9Ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
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1. Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις
απαιτήσεις
οι
οποίες
αναγράφονται
στην
παρούσα
διακήρυξη
(περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς
του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την
κατακύρωση της προμήθειας ειδών/υπηρεσιών. Στην αντίθετη περίπτωση, θα
υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω.
2. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών/υπηρεσιών και η
παραλαβή αυτών, καθώς και η σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής Εργασιών, που διορίζεται προς τούτο από το Κ.Κ.Π.Π.Α., και μπορεί
να οριστεί ανά παράρτημα ή και δομή του Κ.Κ.Π.Π.Α.
3. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού,
παραλείψεις πλημμελούς εργασίας, παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας,
εκπρόθεσμη
εκτέλεση
των
υπηρεσιών
κ.α.,
επιβάλλεται
στον
προμηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση έως και με το 10% της μηνιαίας
αποζημίωσης, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με την
ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της
περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της
σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. Σε
κάθε περίπτωση το Δ.Σ. μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύμβαση και να
κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. Το ποσό των ποινικών ρητρών
αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
4. Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α. μετά από
προηγούμενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για
κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
Εργασιών που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.
5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα
να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως
εκπτώτου γίνεται από το Κ.Κ.Π.Π.Α. αζημίως για αυτό.
6. Για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 15 καταπίπτουν ταυτόχρονα οι
ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και την οικεία
σύμβαση.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας (καταβολή νομίμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να
είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία Σ.Σ.Ε, τήρηση του νομίμου
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, βασικοί όροι ασφάλειας και υγιεινής
εργαζομένων κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμετάκλητα, επανειλημμένη
σοβαρή παράβαση του παρόντος όρου, το Κ.Κ.Π.Π.Α. μπορεί να καταγγείλει τη
σύμβαση, με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.
8. Για οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται από την παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του
ν.4412/16 και ιδίως το άρθρο 218 αυτού.
9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΙΑΣ: Σε περίπτωση που ο αριθμός του
απασχολημένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον που αναγράφεται στο
πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ο ανάδοχος στην
υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Π.Α. θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:
i.
Πρόστιμο 44 € για την απουσία κάθε ατόμου σε ένα 24ωρο.
ii.
Πρόστιμο 132 € αν απουσιάζουν μέχρι 3 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο.
iii.
Πρόστιμο 176 € αν απουσιάζουν μέχρι 4 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο.
iv.
Πρόστιμο 440 € αν απουσιάζουν μέχρι 5 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο.
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10. Το ΚΚΠΠΑ διατηρεί το δικαίωμα και άλλων ποινικών ρητρών σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Οι παραπάνω επιβαλλόμενες κυρώσεις
επιβάλλονται ανεξαρτήτως της άσκησης ποινικής δίωξης κατά του προμηθευτή,
εάν η παράβασή του να αποτελεί και αξιόποινο αδίκημα.
ΆΡΘΡΟ 10Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.4412/16 καθώς και κατ΄
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για
λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή
της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.
2. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄
παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα.
3. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή
να οριστικοποιηθεί.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία
του Κ.Κ.Π.Π.Α. με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα ίδια ισχύουν και για
οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των
συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ) Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά
μήνα για την εξόφληση της μηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι :

Μηνιαίο Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της
Σύμβασης που θα συναφθεί με την Ανάδοχο Εταιρεία Φύλαξης των
Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Περιβάλλοντος Χώρου και των
εξωτερικών δομών του Κ.Κ.Π.Π.Α. το οποίο θα συντάσσεται από την
αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το Κ.Κ.Π.Π.Α. για την Παραλαβή
Υπηρεσιών και Παρακολούθηση των Όρων της παρούσας Σύμβασης,
και μπορεί να οριστεί ανά παράρτημα ή και δομή του Κ.Κ.Π.Π.Α.

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες
δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα. Στο τιμολόγιο θα αναφέρονται
αναλυτικά οι χρεώσεις για κάθε Παράρτημα / μονάδα του Κ.Κ.Π.Π.Α.
καθώς και το γενικό σύνολο.

Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική
ενημερότητα).

Θεωρημένη κατάσταση ΙΚΑ αγοράς ενσήμων του απασχοληθέντος
προσωπικού.
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Αντίγραφο μισθολογίου και σελίδας αγοράς ενσήμων για το
απασχολούμενο προσωπικό του Αναδόχου.

Φορολογική ενημερότητα.

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Για οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις
του ν.4412/16 και ιδίως το άρθρο 200 αυτού.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις
α) Κράτηση 0,07% (αρ. 4 του ν.4013/11 όπως έχει τροποποιηθεί) επί της
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων & 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του ν.4412/16),
Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%.
β) Παρακράτηση Φόρου 4% για προμήθεια ειδών ή 8% για λήψη
υπηρεσιών επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
γ) Οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κράτηση ήθελε προκύψει από την
νομοθεσία κάθε φορά.
Το Κ.Κ.Π.Π.Α. δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, όταν
αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ. σε μη έγκαιρη παράδοση των
τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε συμβατικές παραβάσεις κλπ.
ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη του Κ.Κ.Π.Π.Α. την
προκαλούν.
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένου
του φόρου εισοδήματος.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης
των ειδών, την αξία των δειγμάτων σε περιπτώσεις ελέγχου ποιότητας και
λοιπών στοιχείων των ειδών, τα έξοδα της χημικής εξέτασης ή της
διενεργηθείσης πραγματογνωμοσύνης εφόσον το αποτέλεσμα αυτών
απέδειξε ότι το είδος που εξετάστηκε δεν ανταποκρίνεται με το συμφωνηθέν.


2.

3.

4.
5.

ΆΡΘΡΟ 12Ο.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το Κ.Κ.Π.Π.Α. τους
προστηθέντες και υπαλλήλους αυτού, για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζημίες και
δαπάνες, όπως επίσης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν
από ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου ή των
αντιπροσώπων, προστηθέντων ή υπαλλήλων του σχετιζόμενη με τη
παρούσα Σύμβαση ή παράβαση αυτής ή που πηγάζει από ή απορρέει από
την εκτέλεση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τοιαύτης
που συντελέστηκε ή προκλήθηκε σε σχέση με :
 σωματικές βλάβες, (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν
θανατηφόρες), και/ή
 οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του
Κ.Κ.Π.Π.Α., Δημοσίου, οποιασδήποτε Αρμόδιας Αρχής και των σχετικών
αντιπροσώπων, προστηθέντων ή υπαλλήλων αυτής.
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ΆΡΘΡΟ 13Ο.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΈΡΓΟΥ
1. O Ανάδοχος υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί, αποκλειστικά με δική
του δαπάνη, ασφαλίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας
Σύμβασης σύμφωνα με τη Ελληνική νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στην
παρούσα Σύμβαση, για οποιεσδήποτε δραστηριότητες προβλέπονται ή
εμπίπτουν στην παρούσα Σύμβαση, ιδίως δε την σχετικά με την ασφάλιση του
προσωπικού του και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
2. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει, ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι
αναφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του
Έργου :
 Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο,
συμπεριλαμβανομένου του Κ.Κ.Π.Π.Α. και του προσωπικού αυτού, η
οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση της Υπηρεσίας,
περιλαμβανομένων αλλά όχι μόνο, περιπτώσεων θανάτου, σωματικών
βλαβών, απώλεια ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής ρύπανσης, ψυχικής
οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα
διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός λειτουργός έργου παρόμοιας φύσης,
μεγέθους και χαρακτηριστικών του Έργου και τα οποία σε καμία
περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερα των Ευρώ 1.000.000,00€ ανά γεγονός
και Ευρώ 2.000.000,00€ αθροιστικά ετησίως. Στην κάλυψη θα
περιλαμβάνεται ρητά και η εκ του Άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα
απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας (ευθύνη προστήσαντος).
 Με το ασφαλιστήριο, στο οποίο το Κ.Κ.Π.Π.Α. θα αναφέρεται ως
«συνασφαλιζόμενος» θα καλύπτεται και η εκ του Νόμου ευθύνη του
Αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του Εργοδότη και περιλαμβάνει
την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόμενη
υποχρέωση του Ασφαλισμένου έναντι του προσωπικού του που είναι
ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στις περιγραφόμενες στην
παρούσα σύμβαση εργασίες, σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα
προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως
συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με τις
διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά
πάσα χρονική στιγμή και να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική/Κλαδική
Σύμβαση Εργασίας για το προσωπικό που απασχολεί. Σε περίπτωση που
προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας
Νομοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων σε
ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα
ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες
και υπεργολάβους αυτού.
4. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα
τυγχάνουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, η οποία θα έχει την έννοια του
ελέγχου και της εκ μέρους της αποδοχής ότι συμμορφώνονται επαρκώς με
τους όρους του παρόντος Άρθρου, του Προσαρτήματος περί ελάχιστων
ασφαλιστικών απαιτήσεων και των λοιπών όρων της παρούσας Σύμβασης.
5. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο
τις υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την
παρούσα Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για
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όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή των
υπηρεσιών του και παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για
την πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή / και
πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθμό καλύπτονται από
ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόμη και
πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων.
ΆΡΘΡΟ 14Ο
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
1. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια,
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο
σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από
τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν
στην απόλυτη ιδιοκτησία του Κ.Κ.Π.Π.Α. .
2. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα
τα έγγραφα και τα στοιχεία στο Κ.Κ.Π.Π.Α.. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα
χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Α..
ΆΡΘΡΟ 15Ο
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Α., ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος
ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία,
έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη
Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε
συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση
αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την
παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή
της στο μέλλον.
2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση του Κ.Κ.Π.Π.Α., ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο
Κ.Κ.Π.Π.Α. και δεν δεσμεύει το Κ.Κ.Π.Π.Α., με κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
3. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο
και μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές.
ΆΡΘΡΟ 16Ο
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.Π.Α., υποχρεούται δε να
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της
Συμβατικής Υπηρεσίας.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που
αφορούν την Συμβατική Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσματική λήψη
αποφάσεων.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία
εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα
παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην
Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και
συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης,
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις
επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα
Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την
αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο
Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης
εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του
Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του
Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και μόνο
με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον
είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν
από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα
παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει
άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και
προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον
υπεύθυνα έναντι του Κ.Κ.Π.Π.Α. για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών
από τη Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν
υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους
έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος
απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου
ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω
ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της
Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον
Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη
Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου,
μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
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αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση.
Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης
κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται
από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση,
τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω
γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής
και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που
προβλέπονται στη Σύμβαση.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πληρώνει τους υπαλλήλους του που απασχολεί
για το έργο της φύλαξης των Παραρτημάτων και δομών του Κ.Κ.Π.Π.Α. μέσω
τραπέζης (σε λογαριασμό μισθοδοσίας). Το Κ.Κ.Π.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα
να ελέγξει εάν τηρείται ο ανωτέρω τραπεζικός τρόπος πληρωμής καθώς και
την ορθότητα των ποσών με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσω.
10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.
11. Ο ανάδοχος, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιήσει κατά
την εκτέλεση του έργου δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης
εργασίας με το Κ.Κ.Π.Π.Α., οι δε μισθοί, ημερομίσθια, ασφάλιστρα ή όποιες
άλλες αμοιβές, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος
υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη
σχέση.
12. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται
κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οιονδήποτε
άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός
τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του Κ.Κ.Π.Π.Α., του προσωπικού του
Κ.Κ.Π.Π.Α., των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α., ο
οποίος κίνδυνος προέρχεται από την μη καλή εκτέλεση των συμβατικών του
υποχρεώσεων.
13. Το Κ.Κ.Π.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και δαπάνες του
αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων κατά του
ταυτάριθμου διαγωνισμού.
14. Η τυχόν αλλαγή του ωραρίου εργασίας του προσωπικού, ανάλογα με τις
ανάγκες τις Υπηρεσίας, θα γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον
εκάστοτε Συντονιστή ή Υπεύθυνο του Παραρτήματος ή της Δομής του
Κ.Κ.Π.Π.Α., χωρίς όμως ανταλλαγή εξαιρέσιμων ή νυχτερινών ωρών με
καθημερινές ώρες, και συνεπώς χωρίς αλλαγή του οικονομικού τιμήματος.
ΑΡΘΡΟ 17ο
1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των
υπηρεσιών του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες
παρατίθενται περιοριστικά:
 Πυρκαγιά
 Πλημμύρα
 Σεισμός
 Πόλεμος
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ΑΡΘΡΟ 18Ο
ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η σύμβαση αυτή θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο.
Απαγορεύεται η εκχώρηση με άλλο τρόπο των εκ της παρούσας σύμβασης
απορρεουσών υποχρεώσεων του εργολάβου, καθώς και η εκχώρηση των
απαιτήσεων του εργολάβου σε
τρίτο φυσικό ή Νομικό πρόσωπο.
Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς του
έργου, όπως και η υπεργολαβία (μερικώς ή και ολικώς). Μόνη εξαίρεση
αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε
αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα και η ανάθεση σε υπεργολάβο της
εκτέλεσης ιδιαίτερα περιορισμένων και άκρως εξειδικευμένων εργασιών, μόνο
μετά από αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Το κείμενο της σύμβασης υπερισχύει από κάθε άλλο σχετικό κείμενο
(Διακήρυξη, προσφορά κ.λ.π.) πλην προφανών σφαλμάτων, ή
παραδρομών εν γένει αυτού.
3. Για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης και δεν
ρυθμίζεται από αυτήν ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και οι διατάξεις περί
Προμηθειών του Δημοσίου.
4. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση
διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα
Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή
τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου
συμφέροντος.
5. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά
αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.
6. Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί κατά την διάρκεια
ισχύος της με την σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων, όπως
προβλέπουν και με τις προϋποθέσεις και τα όρια που προβλέπουν οι
διατάξεις του αρ. 132 ν.4412/16. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για
τροποποίηση πέραν των όσων αναφέρονται στην παρούσα, αυτή αφενός
θα μπορεί να βασίζεται στην οικονομική προσφορά του αναδόχου,
αφετέρου δεν θα ξεπερνά τα χρηματικά όρια του αρ. 132 ν.4412/16, δηλαδή
σωρευτικά αύξηση πέραν του 50% του προϋπολογισμού της αρχικής
σύμβασης, και ούτε θα καταστρατηγεί την εφαρμογή των διατάξεων του
ν.4412/16, δηλαδή αύξηση πέραν του ορίου από το οποίο απαιτείται άλλη
διαγωνιστική διαδικασία (ήτοι έως του ποσού των 750.000,00€ χωρίς ΦΠΑ
σύμφωνα με το εδ. δ) αρ. 5 & εδ. γ) αρ. 235 του ν.4412/16). Η κάθε
τροποποίηση της σύμβασης δεν θα μπορεί να μεταβάλλει την συνολική
φύση του αντικειμένου της σύμβασης ή να ανατρέπει την οικονομική
ισορροπία της σύμβασης.
7. Ο φορέας, σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη (π.χ. μείωση των δομών του
Κ.Κ.Π.Π.Α.) διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να μειώσει τους χώρους προς
φύλαξη με αντίστοιχη μείωση της αμοιβής αναδόχου που θα διαμορφωθεί
ανάλογα με το εμβαδόν των χώρων και τις ώρες εργασίας, στους οποίους
θα παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση την προσφερόμενη τιμή.
8. Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του
ΚΚΠΠΑ, ισχύει η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών φύλαξης στο νέο
περιβάλλον, το δε τίμημα (αυξανόμενο ή μειούμενο) θα διαμορφωθεί
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ανάλογα με το εμβαδόν των χώρων και τις ώρες εργασίας, στους οποίους
θα παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση την προσφερόμενη τιμή. Ο φορέας έχει
το δικαίωμα να μεταφέρει από το ένα Παράρτημα στο άλλο υπηρεσίες
φύλαξης, εντός ή και με αύξηση του οικονομικού τιμήματος σύμφωνα με το
παρόν άρθρο.
9. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις
συμβατικές του εργασίες για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν
μπορούν να προβλεφθούν, με τιμή που θα διαμορφωθεί ανάλογα με το
εμβαδόν των χώρων και τις ώρες εργασίας, σύμφωνα ως έχει προσφέρει και
να τον ειδοποιήσει εγγράφως μέσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα.
10. Η τροποποίηση της σύμβασης είναι δυνατή και με πράξη Προέδρου εφόσον
υπάρχει ανάγκη, σε εκτέλεση των συμβατικών όρων ή προβλέπεται από την
σύμβαση (Ελ.Συν. Τμήμα IV Πραξ.87/2006) σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η
τροποποίηση μπορεί να γίνει και χωρίς να υποβληθεί γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου εφόσον αφενός, η τροποποίηση προβλέπεται από
όρους της σύμβασης αφετέρου, η γνώμη αυτή είναι απλή, και το
αποφασίζων όργανο μπορεί να αποφασίσει ακόμα και χωρίς να έχει
προηγηθεί περί τούτου σχετική γνωμοδότηση από αρμόδιο όργανο (ΣτΕ ΕΑ
153/02, ΣτΕ ΕΑ 726/05), δεδομένου των πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών,
και σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
11. Για πρόσθετες εργασίες (παρ. 2 αρ. 132 ν.4412/16) που δεν προβλέπονται
από την διακήρυξη και δεν θα υπερβαίνουν σωρευτικά α) το 10% της αρχικής
αξίας της σύμβασης, (εδ.β παρ.2 αρ.132 ν.4412/17) και β) των κατώτατων
ορίων του αρ. 5 του ν.4412/16, αλλά αποβλέπουν στην καθαριότητα,
υγιεινή, καλή εμφάνιση και αναβάθμιση των επί μέρους μονάδων του
Κέντρου, ο ανάδοχος θα υποβάλλει οικονομικοτεχνική μελέτη για έγκριση,
εφόσον του ζητηθεί.
Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία ίδια πρωτότυπα, αφού δε διαβάσθηκε,
βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και τα μεν δύο
αντίτυπα παραμένουν στο αρμόδιο Γραφείο του Κ.Κ.Π.Π.Α. για λογαριασμό του
πρώτου των συμβαλλομένων, το δε άλλο παρέλαβε ο ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α.

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
Συνημμένα:
Οι τεχνικές προδιαγραφές και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε υποψήφιου
νομικού προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του,
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και
των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα
οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ …………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΣ ΤΟ
…………………………………….
……………….., Τ.Κ. …………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας
………………………………………… για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο
διαγωνισμό
του
…………………..………………
για
την
ανάθεση
……………………………………………………
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ………………………… Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο
της Υπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί
πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………….
(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ …………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΣ ΤΟ
…………………. …………………………
………………………. Τ.Κ. ………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας
………………………………………… για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης
…………………..……………………………………………
για
την
προμήθεια
……………………………………………………
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ………………………… Διακήρυξή σας.
Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή αυτής
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Σελίδα 88 από 113

ΑΔΑ: 9ΠΗΟΟΞΧ1-6ΦΣ

20PROC007046978 2020-07-17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2020 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ – ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α.
ΜΟΝΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Α.Π.Α.
ΒΟΥΛΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΑΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟ
ΗΜΕΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΠΡΩΙ (07.00
έως 15.00)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
(15.00 έως
23.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1

8

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1

8

ΝΥΧΤΑ (23.00
έως 07.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΡΩΙ (07.00
έως 15.00)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
(15.00 έως
23.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΥΧΤΑ (23.00
έως 07.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1

8

ΠΡΩΙ (07.00
έως 15.00)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
(15.00 έως
23.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1

8

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1

8

ΝΥΧΤΑ (23.00
έως 07.00)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
(15.00 έως
23.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1

8

ΝΥΧΤΑ (23.00
έως 07.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΡΩΙ (07.00
έως 15.00)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
(15.00 έως
23.00)
ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ «ΑΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ»

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
ΜΗΝΑ
Όλο το μήνα
Όλο το μήνα

Όλο το μήνα
2

8
Όλο το μήνα

1

8
Όλο το μήνα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

1

8
Όλο το μήνα
Όλο το μήνα
Όλο το μήνα

Όλο το μήνα
Όλο το μήνα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ –
ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΡΓΙΕΣ
– ημέρες
αναπλήρωσης
του μόνιμου
νυχτοφύλακα (22
μέρες το έτος)

1

8
Όλο το μήνα

1

1

8

8

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

Όλο το μήνα
1

ΝΥΧΤΑ (23.00
έως 07.00)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
(15.00 έως
23.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΥΧΤΑ (23.00
έως 07.00)

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

Όλα τα Σάββατα, τις
Κυριακές, τις αργίες &
όλες τις ημέρες
άδειας του μόνιμου
νυχτοφύλακα (22
μέρες το έτος,
αναλογικά 1,8 το
μήνα)

8
Όλο το μήνα

1

8

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

Όλο το μήνα
1

8
Όλο το μήνα

1

8

17

Σελίδα 89 από 113

ΑΔΑ: 9ΠΗΟΟΞΧ1-6ΦΣ

20PROC007046978 2020-07-17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2020 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ 55400 ]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ Τσόχα 5 Αθήνα 115 21 ]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ Νταβατζίκος Αργ. ]
- Τηλέφωνο: [ 213 2031 061-060 ]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [ promithiesky@0280.syzefxis.gov.gr ]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [
http://www.kkppa.gr/ ]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): [Υπηρεσίες Φύλαξης / CPV 79713000-5]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ ………………………….………….… ]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ υπηρεσίες ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ - ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [ υπ’ αριθμ. ……………. διακήρυξη ]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
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β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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[] Ναι [] Όχι

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
xxviii

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

;

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω

[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες

[...................…]
[] Ναι [] Όχι
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κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiii:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxix:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxlii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]
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11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxliii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxliv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
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Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

Σελίδα 111 από 113

ΑΔΑ: 9ΠΗΟΟΞΧ1-6ΦΣ

20PROC007046978 2020-07-17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 / 2020 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

xxiii
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτημα αυτό.
xxxiii
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
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xxxix
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xl Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση
του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xli Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
xlii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xliv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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