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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (Σ.Δ.Η.) 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Σέξκα Μαγλεζίαο 

Πφιε έξξεο 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 621 24 

Υψξα Διιάδα 

Σειέθσλν 23210 49106,49156 

Φαμ 23210 46556 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  despoudi@teicm.gr,  

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Γεζπνχδε ηεξγηαλή,   

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.teicm.gr  

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη 
 
TEI  θαη αλήθεη ζηoλ Γεκφζην Σνκέα. 

 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε εθπαίδεπζε. 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε: α) www.teicm.gr  

β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : ΣΔΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ & ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ, ΣΔΡΜΑ 

ΜΑΓΝΖΗΑ, Σ.Κ. 62124, ΔΡΡΔ  

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηνλ αλσηέξσ αξκφδην: . Γεζπνχδε ζηελ 

πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε θαη ζηα ηειέθσλα 23210 49106, 49149, 49156 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηε δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/16 θαη 

ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.  

 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα εξξψλ. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ ΚΑΔ 0892 ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ 2019, 2020 θαη 2021 ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο εξξψλ, θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε εθαξκνγή ηεο κε 40003/Β2/09-03-2018 ΑΓΑ:60ΕΖ4653Π-Κ2Ξ θαη  (Αξηζ. Πξση. 

1191/09-03-2018) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Έγθξηζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο γηα ηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε (Κ.Α.Δ. 0892) ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο 

εξξψλ  γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Αζθάιεηαο - Φχιαμεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Υψξσλ ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ, ζηηο έξξεο θαη ζην Κηιθίο θαη βαξχλεη ηελ πίζησζε κε ΚΑΔ 0892 

«Αζθάιηζηξα θαη θχιαθηξα αθηλήησλ» 

mailto:despoudi@teicm.gr
http://www.teicm.gr/
http://www.teicm.gr/
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ Αζθάιεηαο - Φχιαμεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ 

Υψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηηο έξξεο θαη ζην Κηιθίο.            

Οη δεηνχκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ CPV 79713000-5/Τπεξεζίεο θύιαμεο βάζεη ηνπ 

Καηαιφγνπ Κνηλήο Ολνκαηνινγίαο Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο Δ.Δ. (Common Procurement Vocabulary 

codes – CPV). 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα: 

ΣΜΖΜΑ 1  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζηηο έξξεο (Σέξκα Μαγλεζίαο, Σ.Κ. 62124, έξξεο).», 

εθηηκψκελεο αμίαο Σξηάληα επηά ρηιηάδσλ  επξώ (37.000,00€) πιένλ ΦΠΑ 24%. 

ΣΜΖΜΑ 2  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζην Κηιθίο (3
ν
 ρικ. Κηιθίο - Μεηαιιηθνύ, Σ.Κ. 61100, 

Κηιθίο)», εθηηκψκελεο αμίαο Γέθα νθηώ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ  επξώ (18.500,00€) πιένλ 

ΦΠΑ 24%. 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην 

Παξάξηεκα Η «Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο». 

Ζ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  εμήληα νθηώ  ρηιηάδεο νθηαθόζηα 

είθνζη επξώ (68.820,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%,  (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 55.500,00€ + 

13.320,00 ΦΠΑ 24%) 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη  από 01-01-2019 έσο 31-03-2019. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο λένπ/σλ αλαδφρνπ/σλ ηνπ ελ εμειίμεη δηαγσληζκνχ (αξηζκ. 

Γηαθήξπμεο  18/2018 κε αξηζ. πξση. 3417/30-7-2018) πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ 

δηαζηήκαηνο, νη ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνχλ ζα πάςνπλ απηνδίθαηα λα ηζρχνπλ θαη ε 

αλάδνρνο/εο εηαηξία/εο ζα πιεξσζεί/νπλ αλαινγηθά κφλν γηα ην δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα 

πξνζθέξεη/νπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο/ηνπο.  

 

Ζ ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά ηκήκα. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ 

γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, 

έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 

θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 

16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 
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 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκόο ησλ 

κειώλ ηνπο κε θιήξσζε», 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ 

Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ άξζξνπ 68 “πκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηώλ παξνρήο ππεξεζηώλ” ηνπ λ. 3863/2010 (Α 115) “Νέν 

αζθαιηζηηθό ζύζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 24 ηνπ Ν.3996/2011 (ΦΔΚ 170/Α/2011) «Αλακόξθσζε ηνπ ώκαηνο Δπηζεσξεηώλ Δξγαζίαο, 

ξπζκίζεηο ζεκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/2013 (ΦΔΚ 

88/Α/2013) «Αληηκεηώπηζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο»,
,  
 

 Σνπ Ν. 3996/2011 «Αλακφξθσζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, (ΦΔΚ 170/5.8.2011 η.Α‟)  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150), 

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη 

ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
,
  

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε 

ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ 

Δηαηξεηώλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ 

πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „’Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ 

ηνπ λ.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο 

νπνίεο ιεηηνπξγνύλ εμσρώξηεο εηαηξίεο”, 

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο 

ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο”, 

 ηνπ λ.4472/17 (ΦΔΚ 74 Α/19-05-2017 – Γηνξζ. θαικ. ην ΦΔΚ-75 Α/23-5-17 ) : πληαμηνδνηηθέο 

δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4387/2016, κέηξα εθαξκνγήο ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, 

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο (άξζξν 47 παξ. 

17) 

 ηνπ Π.Γ.39/17 (ΦΔΚ 64 Α/04-05-2017) : Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο 

Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ. 

 Σνπ Ν. 2198/1994 (ΦΔΚ η. Α‟ 43/22-3-1994), άξζξν 24 (παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο).  

 ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ » 

 ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο 

“Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), 
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 Σνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α΄) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη.  

 ηε κε αξηζκ. 56902/215 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 1924) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)» ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, 

 ηε κε αξηζκ. 57654 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 1781)   «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο». 

 Σεο Τ.Α. κε αξηζκ. 1016/109/149-α' (ΦΔΚ Β' 1967/10.09.2009) Γηθαηνινγεηηθά θαη Γηαπξαγκάηεπζε 

έθδνζεο αδεηψλ εξγαζίαο πξνζσπηθνχ αζθαιείαο Ηδησηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο θαη πξνζσπηθνχ Γξαθείσλ Ηδησηηθψλ Δξεπλψλ  

 Σν ππ' αξηζκ. 30253/6.2.2009 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

«πκβάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ κε Δηαηξίεο SECURITY θαη πλεξγεία Καζαξηφηεηαο».  

 ην ππ‟ αξηζκ. 30440/08-05-2006 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

«πκβάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ κε Δηαηξείεο SECURITY θαη πλεξγεία Καζαξηφηεηαο», φπσο ζπκπιεξψζεθε 

κε ηηο αξηζκ. πξση. 31262/16-11-2006, 31372/09-08-2010 θαη 30108/24-01-2011 Δγθπθιίνπο, 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

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

ξεηά παξαπάλσ. 

 ηνπ Ν. 1404/1983 (ΦΔΚ 173/24.11.84 η.Α΄) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ηδξπκάησλ», 

 ηνπ Ν. 4009/2011 (ΦΔΚ Α΄195/06.09.2011) «Γνκή, ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ 

θαη δηεζλνπνίεζε ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ», 

 ηνπ Π.Γ. 102/2013 «Μεηνλνκαζία ηνπ εξξψλ ζε ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο – πγρψλεπζε – 

Καηάξγεζε Σκεκάησλ – πγθξφηεζε ρνιψλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο», 

Δπίζεο δηέπεηαη απφ: 

1. Σελ µε αξηζµ. 209650/Ε1/30-11-2017 (ΦΔΚ ΤΟ∆∆ 642/4-12-2017) Τ.Α. µε ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε ε 

εθινγή ηνπ ∆εµεηξίνπ Υαζάπε σο Πξχηαλε ηνπ Ηδξχµαηνο θαη ησλ ∆απΐδ Κσλζηαληίλνπ, Θενδσξίδνπ 

σηεξίνπ Μπξνθφξα Δπαγγειίαο, ηξνπζφπνπινπ Υαξάιαµπνπ θαη Μσυζηάδε Αλαζηάζηνπ σο 

Αληηπξπηάλεσλ ηνπ Ηδξχµαηνο, µε ζεηεία απφ 1-12-2017 έσο 30-11-2021.  

2. ηελ αξηζκ. πξση. 4531/7.12.2017 (ΑΓΑ: 7Η5Γ469143-ΦΜΑ) Απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ ΣΔΗ ΚΜ, 

Καζεγεηή Γεκεηξίνπ Υαζάπε, κε ζέκα: “Καζνξηζκφο ηνκέσλ επζχλεο – αξκνδηνηήησλ ησλ 

Αληηπξπηάλεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. ΚΜ-εηξά αλαπιήξσζεο ηνπ Πξχηαλε ηνπ ΣΔΗ ΚΜ”, ε νπνία δεκνζηεχζεθε 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Αξ. Φχιινπ 4431/η.Β΄/15.12.2017), 

3. Σε δηφξζσζε ζθάικαηνο ζηελ αξηζ. 4531/7.12.2017 απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ Σερλνινγηθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 4431/η.Β‟/15.12.2017 

4. Σν αξηζ. 675/13-02-2018 (ΑΓΑΜ:18REQ002662076 2018-02-13) αίηεκα γηα ηηο Τπεξεζίεο Αζθάιεηαο - 

Φχιαμεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Υψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

5. ηηο  κε αξηζ. πξση.   713/13-02-2018 (ΑΓΑ: Φ7ΘΗ469143-84Η), απνθάζε πξνέγθξηζεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019, ηνπ Πξχηαλε ηνπ Ηδξχκαηνο  γηα ηηο Τπεξεζίεο Αζθάιεηαο - 

Φχιαμεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Υψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο        

6.  Σελ αξηζ.πξ.40003/Β2/9-3-2018 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

(ΑΓΑ:60ΕΖ4653Π-Κ2Ξ), ε νπνία αθνξά ηελ έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 

622.170,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) γηα ηα έηε 2019, 2020 θαη 2021 ζε βάξνο ηεο πίζησζεο 

ηνπ Κ.Α.  Δμφδσλ:  0892 

7.  Σελ αξηζ. 713/13-02-2018 (ΑΓΑΜ:18REQ003994299 2018-11-13) έγθξηζε ηνπ  πξσηνγελνχο αηηήκαηνο 

κε αξηζ. 5088/12-11-2018 (ΑΓΑΜ:18REQ0039902135 2018-11-12)            
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8. ηελ αξηζ. 66/7/15-02-2018 απφθαζε ηεο πγθιήηνπ  ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΑΓΑ 62ΠΒ469143-

ΧΟΧ) Θέκα 17.
ν
 « Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηηο ππεξεζίεο  Αζθάιεηαο – Φχιαμεο Δζσηεξηθψλ θαη 

Δμσηεξηθψλ Υψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο έξξεο θαη ζην 

Κηιθίο γηα ηα έηε 2019,2020 θαη 2021 (έσο 30-6-2021 κε δηθαίσκα παξάηαζεο), 

9. ηελ αξηζ. 443/41/15-11-2018 απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Θέκα 7
ν
 « 

Έγθξηζε  Γηελέξγεηαο πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή Τπεξεζηψλ Αζθάιεηαο – Φχιαμεο 

Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Υψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 

ζηηο έξξεο θαη ζην Κηιθίο», γηα ην δηάζηεκα απφ 1-1-2019 έσο 31-3-2019 

10.  Την αριθμ.πρωτ.5514/30-11-2018 Απόφαςη «Συγκρότηςη Επιτροπήσ Διενζργειασ Συνοπτικοφ 
Διαγωνιςμοφ για την «Γηελέξγεηαο πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «Παξνρή Τπεξεζηψλ Αζθάιεηαο – 

Φχιαμεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Υψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, ζηηο έξξεο θαη ζην Κηιθίο», γηα ην δηάζηεκα απφ 1-1-2019 έσο 31-3-2019  
 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη Σεηάξηε  19/12/2018 θαη ώξα 12:00κκ.  

Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη κε ηαρπκεηαθνξά (courier) ή ηαρπδξνκείν, αιιά πξέπεη λα έρνπλ 

θηάζεη ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο έσο ηελ αλσηέξσ εκέξα θαη ψξα 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 

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

4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ), 

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

www.teicm.gr  ζηελ δηαδξνκή : Tα λέα ηνπ Ηδξχκαηνο ► Πξφζθαηεο Αλαθνηλψζεηο ► Πξνθεξχμεηο  

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

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

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

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη 

θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο 

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

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

αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

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

ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

δ) Όινη αλεμαηξέησο νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο είλαη νπζηψδεηο. Παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ απηήο 

ζπλεπάγεηαη, αδηαθφξσο εάλ πξνβιέπεηαη ή φρη ε πνηλή απνθιεηζκνχ ζην άξζξν πνπ πξνβιέπεη ηνλ 

παξαβηαδφκελν φξν, ηελ αθπξφηεηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.teicm.gr/
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη‟ 

ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 ε  Πξνθήξπμε κε αξηζ. Πξση.    (ΑΓΑΜ ..........................)  

 ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε αξηζ. πξση.  ΑΓΑΜ ..........................) κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ] 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Σα ηεχρε είλαη δηαζέζηκα ειεθηξνληθά ζηηο αλσηέξσ δηεπζχλζεηο (βι. παξ. 1.6.). 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

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

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

ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

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

έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ 

αιιαγψλ. 

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

θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4 Γιώζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

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

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε 

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

κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν 

αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν, φια ηα απνδεηθηηθά  έγγξαθα  ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην αξζ. 81 

ηνπ 4412. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά 

αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν 

επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν 

έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή 

πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί 

Γηθεγφξσλ. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερόκελν κπνξνχλ 

λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
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Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηεο παξαγξάθνπ  θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ 

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

Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

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

παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ 

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

θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ 

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

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

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

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

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

ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο 

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

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

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

ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

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

ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

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

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

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

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

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

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

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

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

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

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  

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

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 

19 ηνπ λ.4412/2016. πγθεθξηκέλα, γηα ηηο Δλψζεηο /Κνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 

ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 ηελ πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο θαη ην εηδηθφ κέξνο 

ησλ ππεξεζηψλ κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί. 

 Όια ηα πξφζσπα ηεο έλσζεο θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε 

άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή δηκεξείο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ..  
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 Όια ηα κέιε ηεο έλσζεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θχιαμεο ζε κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ γηα ηηο παξερφκελεο απφ απηνχο ππεξεζίεο ηελ πξναλαθεξζείζα 

Άδεηα Λεηηνπξγίαο. 

 Ζ έλσζε Δηαηξεηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ θάζε 

ζπκκεηέρνληα ζηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 

 ε πεξίπησζε πνπ - εμαηηίαο αδπλακίαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο- θάπνην κέινο ηεο 

     έλσζεο δε κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε 

    ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα 

ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηελ 

    ίδηα ηηκή. ε θάζε πεξίπησζε, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. Ζ 

αληηθαηάζηαζε εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ηξηάληα 

(30) εκεξψλ. Αληηθαηάζηαζε πνπ δηελεξγείηαη ρσξίο ηελ παξαπάλσ πξνυπφζεζε ζπλεπάγεηαη ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ ζπκκεηέρνληνο απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηελ έθπησζή ηνπ ζε πεξίπησζε 

      πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί νη ππεξεζίεο. 

 Σα κέιε ησλ ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, επζχλνληαη αιιειεγγχσο 

                  θαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο  ζην δηαγσληζκφ  θαη  ηελ                       

                 εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπο αλαηεζεί ην έξγν θαη κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο     

                 ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε ελψζεσλ, ε ηθαλφηεηά ηνπο  ζε  φ,ηη  αθνξά   ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο      

                 αμηνινγείηαη αζξνηζηηθά θαη φρη πνζνζηηαία. 

       ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο   

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
 
 

2.2.2 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

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

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

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

απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.2.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο:  

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

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

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

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

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 

31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα,  

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

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

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο 

Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 

ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

3691/2008 (Α΄ 166), 
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ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε 

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

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

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε 

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

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) 

θαη IKE ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ 

ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ 

ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

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

ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

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

θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο 

θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε άξζξν 39 ηνπ λ. 4488/2017 

2.2.2.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο :  

α) όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θόξσλ ή 

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

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

λνκνζεζία ή/θαη  

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

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

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

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

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

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

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

γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

ή/θαη  

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 

φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο 

ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα 

έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

2.2.2.3. Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2.2.2.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε 

ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε 
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δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 

4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο 
 

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

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

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

«Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ 

έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

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

ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο»,  

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

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

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

αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ 

θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα 

γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

(γ) ππάξρνπλ επαξθώο εύινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 

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

(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 

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

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

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

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

 (ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

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

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

ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο 

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

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

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

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά 

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

ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

Δηδηθά γηα ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/ θαη θχιαμεο σο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα λννχληαη, ηδίσο, νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 

3863/2010 (Α΄ 115): «Χο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα λνείηαη ηδίσο: αα) Ζ επηβνιή ζε βάξνο ηνπο, 

κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ, γηα παξαβάζεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεηαη σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο 

θαη‟ εθαξκνγή ηεο π.α. 2063/Γ1 632/2011 ή νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ξπζκίζεη κειινληηθά ην πεξηερφκελν 
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ησλ παξαβάζεσλ «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, ββ) ε θήξπμε σο έθπησηνπ ηνπ ππνςεθίνπ 

ιφγσ παξαβάζεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, ηελ 

παξάλνκε απαζρφιεζε αιινδαπψλ ή παξαβάζεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη έρνπλ 

δηαπηζησζεί απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη ηνπ ΗΚΑ-

ΔΣΑΜ, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ηεο πξνζθνξάο, γγ) ε επηβνιή ηεο θχξσζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ή εθκεηάιιεπζεο, θαη‟ εθαξκνγή ηεο 

παξ. 1B ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.3996/2011, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο». 

2.2.2.5. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

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

είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 

2.2.2.6 Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

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

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

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

απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

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

αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην 

ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο 

ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

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

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

4412/2016. 

2.2.2.8  Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 

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

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3 Κξηηήξηα επηινγήο  

2.2.3.1 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

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

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

αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο, δηαζέηνληαο ην δηθφ ηνπο απαηηνχκελν 

έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Δηδηθφηεξα απαηηείηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα είλαη 

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

εγθαηάζηαζήο ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.4412/2016 ή λα 

ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα  απηφ. Δηδηθά γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο 

ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ ή 

Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην. Δπηπιένλ, απαηηείηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, λα έρνπλ Δηδηθή Άδεηα 

Λεηηνπξγίαο, ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηνπ Δπηηειείνπ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3707/2008 (ΦΔΚ 209/η.Α΄/8-10-2008). 

(ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ] ε ζρεηηθή δήισζε γίλεηαη ζην εδάθην «Άιιεο 

νηθνλνκηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο» ηεο παξαγξ. Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα ηνπ κέξνπο IV: Κξηηήξηα επηινγήο). 

2.2.3.2  Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

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

ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ/ 

παξέρνπλ:  
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1. Δηδηθό εηήζην θύθιν εξγαζηώλ ηνπ πξνζθέξνληνο, πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε έξγσλ ζπλαθψλ πξνο 

ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαηά ηηο ηξεηο (3) πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ 

νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ή γηα φζν δηάζηεκα αζθεί ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπ δξάζε εθφζνλ απηφ είλαη κηθξφηεξν, 

πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο ή κεγαιύηεξν κε ην 100% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο 

ηεο Γηαθήξπμεο γηα ην νπνίν ππνβάιιεη πξνζθνξά, δειαδή: 

ΣΜΖΜΑ 1  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζηηο έξξεο (Σέξκα Μαγλεζίαο, Σ.Κ. 62124, έξξεο).», ηξηαθόζηα ηξηάληα 

ελλέα  ρηιηάδεο επξώ (339.000,00€)  

ΣΜΖΜΑ 2  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζην Κηιθίο (3
ν
 ρικ. Κηιθίο - Μεηαιιηθνύ, Σ.Κ. 61100, Κηιθίο))», εθαηόλ 

εμήληα δπν  ρηιηάδεο επηαθόζηα πελήληα επξώ (162.750,00€)  

Χο ηειεπηαία ρξήζε λνείηαη απηή ηνπ έηνπο 2017. 

2. Αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ, χςνπο θαη‟ ειάρηζην πνζνχ ίζνπ κε ηνλ 

ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ηεο Γηαθήξπμεο γηα ην νπνίν ππνβάιιεη πξνζθνξά, 

δειαδή: 

ΣΜΖΜΑ 1  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζηηο έξξεο (Σέξκα Μαγλεζίαο, Σ.Κ. 62124, έξξεο).», ηξηαθόζηεο 

ηξηάληα ελεά ρηιηάδεο επξώ (339.000,00€) ηνπιάρηζηνλ 

ΣΜΖΜΑ 2  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζην Κηιθίο» (3
ν
 ρικ. Κηιθίο - Μεηαιιηθνύ, Σ.Κ. 61100, Κηιθίο), εθαηόλ 

εμήληα δπν ρηιηάδεο επηαθόζηα πελήληα επξώ (162.750,00€) ηνπιάρηζηνλ 

3. Πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα γηα ην ηκήκα ηεο Γηαθήξπμεο γηα ην νπνίν ππνβάιιεη πξνζθνξά, λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ίζε ή κεγαιύηεξε κε ην 100% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ηεο 

Γηαθήξπμεο γηα ην νπνίν ππνβάιιεη πξνζθνξά, δειαδή: 

ΣΜΖΜΑ 1  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζηηο έξξεο (Σέξκα Μαγλεζίαο, Σ.Κ. 62124, έξξεο).», ηξηαθόζηα ηξηάληα 

ελλέα  ρηιηάδεο επξώ (339.000,00€)  

ΣΜΖΜΑ 2  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζην Κηιθίο (3
ν
 ρικ. Κηιθίο - Μεηαιιηθνύ, Σ.Κ. 61100, Κηιθίο)», εθαηόλ 

εμήληα δπν  ρηιηάδεο επηαθόζηα πελήληα επξώ (162.750,00€)  

(ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ] ε ζρεηηθή δήισζε γίλεηαη ζην εδάθην «Άιιεο 

νηθνλνκηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο» ηεο παξαγξ. Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα ηνπ κέξνπο IV: Κξηηήξηα επηινγήο). 

2.2.3.3 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ/ παξέρνπλ: 

1. Σξηεηή εκπεηξία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο Γεκφζησλ Κηηξίσλ – Σξαπεδψλ – Δπηρεηξήζεσλ 

θιπ. Αληίζηνηρνπ κεγέζνπο θαη πνιππινθφηεηαο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξά ε παξνχζα δηαθήξπμε, ηα 

νπνία έρεη νινθιεξψζεη ζην ζχλνιφ ηνπο θαη θαιχπηνπλ ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε ή γηα φζν ρξφλν 

δξαζηεξηνπνηείηαη, εθφζνλ είλαη κηθξφηεξνο, θαη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ην 100% ηνπ αληίζηνηρνπ Σκήκαηνο ηεο Γηαθήξπμεο γηα ην νπνίν ππνβάιιεη 

πξνζθνξά, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α, δειαδή: 

ΣΜΖΜΑ 1  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζηηο έξξεο (Σέξκα Μαγλεζίαο, Σ.Κ. 62124, έξξεο).», ηξηαθόζηεο 

ηξηάληα ελλέα ρηιηάδεο επξώ (339.000,00€) ηνπιάρηζηνλ 

ΣΜΖΜΑ 2  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζην Κηιθίο (3
ν
 ρικ. Κηιθίο - Μεηαιιηθνύ, Σ.Κ. 61100, Κηιθίο) (θηηξηαθό 

ζπγθξόηεκα ηνπ παξαξηήκαηνο ζην Κηιθίο κεηά ηεο νηθνπεδηθήο έθηαζεο 60.000η.κ. ηνπ ππ’ αξηζκ. 
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1102β ηεκαρίνπ ηνπ αγξνθηήκαηνο Κηιθίο)  », εθαηόλ εμήληα δπν ρηιηάδεο επηαθόζηα πελήληα επξώ 

(162.750,00€) ηνπιάρηζηνλ 

2.     Μέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό πξνζσπηθό, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή γηα φζν δηάζηεκα αζθεί 

ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπ δξάζε, γηα ην ηκήκα ηεο Γηαθήξπμεο γηα ην νπνίν ππνβάιιεη πξνζθνξά, σο εμήο:  

ΣΜΖΜΑ 1  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζηηο έξξεο (Σέξκα Μαγλεζίαο, Σ.Κ. 62124, έξξεο).», ην ιηγόηεξν 

ηξηάληα πέληε (35) αηόκσλ. 

ΣΜΖΜΑ 2  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζην Κηιθίο (3
ν
 ρικ. Κηιθίο - Μεηαιιηθνύ, Σ.Κ. 61100, Κηιθίο)», ην 

ιηγόηεξν δεθαπέληε (15) αηόκσλ. 

Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε, 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ 

εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, ψζηε λα αληεπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε 

έξγνπ. 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δειψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηόηεηα, ηελ ηερληθή 

ππνδνκή (πρ εμνπιηζκό, κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο), ην απαζρνινύκελν πξνζσπηθό θαηά εηδηθόηεηα 

θαη ηε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο ηνπ δεηνύκελνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα κέζα πνηνηηθνύ ειέγρνπ ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ από ηνπο ππνςεθίνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη θάζε κέινο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δηαζέηεη 

ΑΓΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ SECURITY (Ν.2518/1997). 

2.2.3.4 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε 

πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα λα δηαζέηνπλ ζε ηζρχ 

θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ηηο παξαθάησ πηζηνπνηήζεηο: 

α)    Πξφηππα πηζηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Αζθάιεηαο θαη 

Φχιαμεο ρψξσλ θαη θηηξίσλ ISO 9001:2008 ή άιιν ηζνδχλακν,  

β)     χζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004 ή άιιν ηζνδχλακν, 

γ)  πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία OHSAS 18001:2007/ΔΛΟΣ 

1801:2008 ή άιιν ηζνδχλακν. 

Ζ κε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο αλαγθαίεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 2.2.4 – 2.2.7 

ζπλεπάγεηαη κε απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

2.2.4 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

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

επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3.3), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ 

δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο αλαγθαίνπο 

πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

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

θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ 

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

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

ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

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

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

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

ζχκβαζεο θαη πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή δέζκεπζε ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη 

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

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 
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2.2.5 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.5.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

α) Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3, 

2.2.4  ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, 

ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο 

(ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα ΗΗΗ, ην νπνίν 

απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α 

ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ  Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ 15/2016 (ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) θαη 23/2018 

(ΑΓΑ:Φ3ΖΗΟΞΣΒ-Κ3Δ).  Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ). 

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

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.2 ηεο 

παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

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

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

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

ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

2.2.5.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο 

νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.4, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή 

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

παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

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

θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.4 ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 

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

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά 

πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.3 - 2.2.5) ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 78 παξ. 1 λ.4412/2016.. 

 

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

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

απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2.1, 2.2.2.2 θαη 2.2.2.3 

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

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

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

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

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

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 

79 παξ. 4 λ. 4412/2016. 

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

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

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.2 νη πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.2.1 απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ, (ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) φπσο ηνπ 

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

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

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

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

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

θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.2.1, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.2.2 θαη 2.2.2.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ άξζξνπ 3.2 ηεο παξνχζεο.    Δπίζεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο 

νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο. 

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

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

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

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

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

εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο 

θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί 

κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ κε εθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ 

Δπηρείξεζεο”, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet. 

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

έγγξαθν, ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο  πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2.2.2.1 θαη 2.2.2.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

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

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

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

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

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

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

θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.2.1 θαη 2.2.2.2 θαη ζηελ πεξίπησζε 

β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.4 

γ) Δπίζεο, γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.2.2 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ 

νπνία ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηήλ πξνζσπηθφ. 

Δπηπιένλ, πηζηνπνηεηηθά όισλ ησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) φπνπ ν 

Τπνςήθηνο Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο σο 

πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ θαηά 

ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 

3.2 ηεο παξνχζεο. 

δ) Γηα ηελ πεξίπησζε (ε) ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.4 Έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

εηαηξείαο ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα 

παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 68 ηνπ Ν.3863/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/2013 (ΦΔΚ 88/Α΄/13). 

ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.4 [ήηνη (α), (γ), (δ), (ε), (ζη), (δ)] ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
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ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 

απνθιεηζκνχ. 

ζη) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.2.8 ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 

θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ 

απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ.4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ: 

Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 

Α΄, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ 

εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη. Δηδηθά 

γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ 

Δκπνξηθνχ ή Βηνκεραληθνχ ή Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν δήισζεο έλαξμεο 

επαγγέικαηνο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο/εηαηξείαο. Δπηπιένλ, απαηηείηαη Δηδηθή Άδεηα Λεηηνπξγίαο, ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Δπηηειείνπ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3707/2008 (ΦΔΚ 209/η.Α΄/8-10-2008). 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI 

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

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

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

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

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 

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

κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ 

αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

1.    Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη νθείινπλ, λα θαηαζέζνπλ δεκνζηεπκέλνπο Ηζνινγηζκνύο ή απνζπάζκαηα 

δεκνζηεπκέλσλ ηζνινγηζκψλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ (3) δηαρεηξηζηηθώλ ρξήζεσλ ή γηα φζν ρξφλν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, εθφζνλ είλαη κηθξφηεξνο, ζε πεξίπησζε πνπ ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε 

Ηζνινγηζκψλ ή ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ 

(3) πξνεγνχκελσλ εηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε Ηζνινγηζκψλ. ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Ηζνινγηζκφο ηνπ 2017 δελ έρεη δεκνζηεπζεί, νη Πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ, 

επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ζεσξεκέλνπ απφ ηελ Δθνξία ηζνδπγίνπ κελφο Γεθεκβξίνπ 2017. Σν 

ηζνδχγην απηφ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ν Δηδηθφο Κχθινο 

Δξγαζηψλ γηα ηε ρξήζε 2017 θαη απφ πνηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνδπγίνπ απνηειείηαη απηφο. Δθφζνλ ν 

πξνζθέξσλ δελ είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθα, ζεσξεκέλα απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία, ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ή ησλ εθθαζαξηζηηθψλ ζεκεησκάησλ ή ησλ εληχπσλ Δ3 

θαη Δ5 γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ηξεηο (3) ρξήζεηο ή γηα φζν δηάζηεκα αζθεί ηελ 

επηρεηξεζηαθή ηνπ δξάζε εθφζνλ απηφ είλαη κηθξφηεξν. 

2.     Πξσηφηππν ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ αζηηθήο επζύλεο, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ελ ηζρχ θαη παξαζηαηηθφ εμφθιεζεο ηνπ αζθαιίζηξνπ. 

3.     Βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο 

κε εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην πνζό 339.000,00€ γηα φζνπο 

ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ΣΜΖΜΑ 1, θαη  162.750,00€ γηα φζνπο ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην 

ΣΜΖΜΑ 2. ηε ηξαπεδηθή βεβαίσζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο πνην 

πνζφ ρσξηζηά αθνξά εγγπεηηθέο επηζηνιέο. 
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Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, 

κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν 

θαηάιιειν έγγξαθν. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 2.2.3 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ:  

1.    Πίλαθα πλνπηηθήο Παξνπζίαζεο Έξγσλ, αληίζηνηρνπ κεγέζνπο θαη πνιππινθφηεηαο κε ηηο 

ππεξεζίεο πνπ αθνξά ε παξνχζα πξνθήξπμε, ηα νπνία έρεη νινθιεξψζεη ζην ζχλνιφ ηνπο θαη 

θαιχπηνπλ ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε ή γηα φζν ρξφλν δξαζηεξηνπνηείηαη, εθφζνλ είλαη κηθξφηεξνο. Δάλ 

ν Απνδέθηεο είλαη Γεκφζηνο Φνξέαο σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ ή 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή. Δάλ ν Απνδέθηεο είλαη 

ηδηψηεο, ππνβάιινληαη σο ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά ή εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη 

ε έθδνζή ηνπο ή ηέηνηα δελ ππάξρνπλ, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ θνξέα θαη, εάλ ηνχην δελ 

είλαη δπλαηφ, ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξφρνπ. Ο πίλαθαο Έξγσλ πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην 

αθφινπζν ππφδεηγκα: 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΡΓΩΝ ΣΖ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΣΡΗΔΣΗΑ 

α/α Απνδέθηεο Πεξηγξαθή Έξγνπ Γηάξθεηα 

Δθηέιεζεο Έξγνπ 

Πξνϋπνινγηζκόο ΒΔΒΑΗΩΖ 

ΝΑΗ/ΟΥΗ 

1.      

2.      

3.      

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο, θαηά έηνο, ησλ αλσηέξσ έξγσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε 

ην 100% ηνπ αληίζηνηρνπ Σκήκαηνο ηεο Γηαθήξπμεο γηα ην νπνίν ππνβάιιεη πξνζθνξά, ρσξίο ηνλ 

ΦΠΑ, δειαδή 135.600,00€ γηα ην ΣΜΖΜΑ 1 θαη 61.529,03€ γηα ην ΣΜΖΜΑ 2.  

2. Τπεύζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ην κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ ηνπ παξφρνπ 

ππεξεζηψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο αλά έηνο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή γηα φζν 

δηάζηεκα αζθεί ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπ δξάζε, ζπλνδεπφκελε απφ ηελ εηήζηα Καηάζηαζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο κέρξη θαη ηνλ πξνεγνχκελν κήλα ηεο σο 

άλσ εηδνπνίεζεο, ζεσξεκέλε απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. 

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

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

1.     Πξφηππν πηζηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Αζθάιεηαο θαη 

Φχιαμεο ρψξσλ θαη θηηξίσλ ISO 9001:2008 ή άιιν ηζνδχλακν, ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. 

2.    χζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004 ή άιιν ηζνδχλακν, ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν 

δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

3.  πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία OHSAS 18001:2007/ΔΛΟΣ 

1801:2008 ή άιιν ηζνδχλακν, ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2.2.9.1, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά 

πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο εθπξνζώπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα 

κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε 

ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα 

ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο 

θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη 

ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

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

εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 

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

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

πηζηνπνίεζεο.  

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

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

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

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφιεηαο φζνλ 

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

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.8. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θχιαμεο: 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ππνβάιιεη γξαπηφ 

αίηεκα πξνο ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε 

ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ φιεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί ζε βάξνο εθάζηνπ ησλ ππνςήθησλ εξγνιάβσλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απνζηέιιεηαη ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο 

ηεο πξνζεζκίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

β) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην «Μεηξψν Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ ή/θαη Φχιαμεο» νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο 

πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ απηψλ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, 

πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο [πεξίπησζε (ε) ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 ηνπ άξζξνπ 2.2.3]. 

Β.9. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

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

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

Β.10. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.4 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, 

πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά ηκήκα.  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Γηαθήξπμεο, γηα  

όιεο ηηο πεξηγξαθόκελεο ππεξεζίεο  αλά ηκήκα.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

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

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

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

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

θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 
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2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ πεξηέιζνπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ην 

αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.5 ηεο 

παξνχζαο. 

είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, Σέξκα Μαγλεζίαο, έξξεο  

είηε (β) κε απνζηνιή, επί απνδείμεη, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο & 

Πξσηνθφιινπ, ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Σέξκα Μαγλεζίαο, έξξεο  

είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 

& Πξσηνθφιινπ, ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Σέξκα Μαγλεζίαο, έξξεο. 

ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο 

γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη 

ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 1.5 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή 

ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, 

αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ ή λα 

αμηνινγεζνχλ αληηζηνίρσο.  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

Πξνζθνξά  

ηνπ …………..…… (αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα) 

γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηηο έξξεο θαη ζην Κηιθίο» 

κε αλαζέηνπζα αξρή ην Σ.Δ.Η. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  

θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 19 /12 / 2018 

Δληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο,  κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή 

Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε 

ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη 

Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ 

ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο 

ίδηεο ελδείμεηο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, (πιελ ηεο 

νηθνλνκηθήο), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS, θσηνγξαθηψλ, 

ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ι.π.), θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα 

επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ επξεηήξην, ζην νπνίν 

αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα 

αλσηέξσ (π.ρ. λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα επηρείξεζεο: θχιια 16-19, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: θχιια 

33-55, θ.ν.θ.), 

Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία  ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη 

ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 
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Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην 

πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά 

ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ 

θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζα αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 

Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

: 

α) απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα (ζε  πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ),   

β) ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) θαη  

γ) ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, είηε απφ φινπο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλν.  

ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ 

ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ 

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

δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο 

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

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.7 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη 

αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

δηαθήξπμεο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην Σ.Δ.Τ.Γ. γηα 

θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ 

Παξαξηήκαηνο  Η ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη 

πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ 

ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα, ήηνη ηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο 

ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν (δηαηίζεηαη ζε κνξθή word 

ζηε δηεχζπλζε (URL) :  www.teicm.gr  ζηελ δηαδξνκή : Σα λέα ηνπ Ηδξχκαηνο ► Πξφζθαηεο 

αλαθνηλψζεηο ► Πξνθεξχμεηο). 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζπληάζζεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληα γηα ην Σκήκα γηα ην νπνίν ππνβάιιεη πξνζθνξά θαη ε δεηνχκελε αλάιπζή ηεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα V ηεο δηαθήξπμεο θαη λα ππνβάιινπλ, επίζεο, ηε δεηνχκελε, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, αλάιπζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ αλά εξγαδφκελν ζε θάζε ζέζε θχιαμεο, 

http://www.teicm.gr/
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ψζηε λα κπνξεί λα ειεγρζεί ην εξγαηηθφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο. Οη πξνζθέξνληεο 

επηζπλάπηνπλ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ζε κνξθή .pdf. 

Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη  ζε επξψ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
.
 

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

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο ΦΠΑ, ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ. 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Οη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή θχιαμεο (εξγνιάβνη), ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010 (ΦΔΚ 115/η.Α΄/15.7.2010) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη 

ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαζψο επίζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4144/2013 

(ΦΔΚ 88/Α/18.4.2013) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Πξφλνηαο», επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εθηφο ησλ άιισλ, ηα εμήο: 

α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν. 

β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

γ) Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Γηα ην εξγαηηθό θόζηνο ζα ιεθζεί ππόςε ζηελ θνζηνιόγεζε θύιαθαο ειηθίαο άλσ ησλ 

25 εηώλ. 

ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, εμεηδηθεχνληαη ζε ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο.  

Πξέπεη επίζεο λα ππνινγίδνπλ εύινγν πνζνζηό δηνηθεηηθνύ θόζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο 

(δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, επνπηεία, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, εηδηθφο ινγαξηαζκφο παηδηθψλ 

θαηαζθελψζεσλ, θιπ.), ησλ αλαισζίκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ 

θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ππνρξενχληαη λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο 

ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη  

ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο.  

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 

ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα δηαθνζίσλ 

εβδνκήληα (270) εκεξψλ ή ελλέα (9) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

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

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

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ 

αξρηθή δηάξθεηα. 

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

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

πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ 
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νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε 

φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

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

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

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

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

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

(Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο, 

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

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

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

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

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

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

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία δελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 2.2.4 – 2.2.7, 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο γηα ην 

ίδην ηκήκα. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 πεξ.γ ηεο παξνχζαο (πεξ. γ΄ 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά 

κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε 

ελψζεσλ,  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

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

δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Καηάζεζε θαη Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα 

πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζεο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα 

ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο 

δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο 

παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε 

νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί, ελ ζπλερεία, ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 2.4.2 ηεο 

παξνχζεο (ε ψξα θαη εκέξα  ππνβνιήο αλαγξάθεηαη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη πάλσ ζηνλ 

θπξίσο θάθειν, ε δε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζηνλ θπξίσο θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη 

παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ παξνχζα εκέξα  θαη ψξα, ή κεηά ηε ιήμε ηεο 

παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 2.4.2 ηεο παξνχζεο, απνζθξαγίδεη 

ηνπο θπξίσο θαθέινπο θαη ζηε ζπλέρεηα, ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο , κε ηελ 

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

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

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη, θαηαρσξνχληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ 

πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε 

επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο θαη ν έιεγρνο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, 

φπσο θαηαρσξήζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

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

πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ 

αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ 

απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. 

γ) Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα 

πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α΄ θαη β΄ νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη 
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αιιά ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ 

πξνθχςνπλ απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.  

δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζθξαγίζηεθαλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή 

απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

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

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

πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα 

άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 

πξνζθνξέο. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιόγσ ζηαδίνπ («Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») επηθπξώλνληαη κε κηα 

απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε 

επηκέιεηα απηήο, ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα 

ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δεθαπέληε (15) εκεξψλ  απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1.  Αλ κεηά ηελ 

απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή 

ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα 

πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, 

εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ 

αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο 

αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  ην 

Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη 

νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.2 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.3 έσο 2.2.6 (θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ 

ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  
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Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 -2.2.6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή 

πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην 

επφκελν άξζξν 3.4. 

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο 

παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη 

απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 

 

β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5.2 θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο άζθεζεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ 

ζρεηηθή πξφζθιεζε . 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ 

ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 

πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη 

πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη 

κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζην 

ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηεο παξαγξάθνπ 1.5 ηεο 

παξνχζαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο 

δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, χζηεξα απφ γλψκε 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο έλζηαζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο,  ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη 

ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε 
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πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο 

άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν 

παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.   

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 

δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 

ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1  Δγγπήζεηο  θαιήο εθηέιεζεο 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 

παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο 

ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη    θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαηά ηα  νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην 

χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ 

εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 

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

Δηδηθά ζηε παξνχζα ζχκβαζε παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

πεξηπηψζεσλ α΄ έσο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010 (Α/115), φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ σο άλσ άξζξνπ. 

Όηαλ νη ππεξεζίεο ή νη επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηεο 

αλαζέηνπζαο δηαπηζηψζνπλ παξαβάζεηο ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 θαηά ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Όηαλ νη 

παξαβάζεηο δηαπηζηψλνληαη θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ, ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ 

ηε ζχκβαζε δελ ηθαλνπνηνχληαη, θαηαβάιινληαη, φκσο, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή νη απνδνρέο 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη απνδίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο. 

 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 





Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

Σελίδα 31 

ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

95/46/ΔΚ. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο 

εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, 

ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν 

θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 

ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο 

ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο 

απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο 

παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηό ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα 

απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 

4412/2016.  

4.4.4. Δηδηθά θαηά ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θχιαμεο εθαξκφδεηαη ε παξ.4 

ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010 (Α/115), φπσο ηζρχεη «Δξγνιάβνο πνπ αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή 

κέξνο ηνπ έξγνπ ζε ππεξγνιάβν, ππνρξενχηαη άκεζα λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ. 

Ο εξγνιάβνο θαη ν ππεξγνιάβνο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ, έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ηελ θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ». 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ 

γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ή άιισο ηεο ππεξεζίαο ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Α.Α. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
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4.6.2. Ζ ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη ππνρξεσηηθά εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010. 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  εμήληα νθηώ  ρηιηάδεο 

νθηαθόζηα είθνζη επξώ (68.820,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%,  (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 

55.500,00€ + 13.320,00 ΦΠΑ 24%) 

 Αλαιπηηθά γηα ην θάζε ηκήκα: 

ΣΜΖΜΑ 1  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζηηο έξξεο (Σέξκα Μαγλεζίαο, Σ.Κ. 62124, έξξεο).», 

εθηηκψκελεο αμίαο Σξηάληα επηά ρηιηάδσλ  επξώ (37.000,00€) πιένλ ΦΠΑ 24%. 

ΣΜΖΜΑ 2  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζην Κηιθίο (3
ν
 ρικ. Κηιθίο - Μεηαιιηθνύ, Σ.Κ. 61100, 

Κηιθίο)», εθηηκψκελεο αμίαο Γέθα νθηώ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ  επξώ (18.500,00€) πιένλ 

ΦΠΑ 24%. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο λένπ/σλ αλαδφρνπ/σλ ηνπ ελ εμειίμεη δηαγσληζκνχ (αξηζκ. 

Γηαθήξπμεο  18/2018 κε αξηζκ πξση. 3417/30-7-2018) πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ 

δηαζηήκαηνο, νη ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνχλ ζα πάςνπλ απηνδίθαηα λα ηζρχνπλ θαη ε 

αλάδνρνο/εο εηαηξία/εο ζα πιεξσζεί/νπλ αλαινγηθά κφλν γηα ην δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα 

πξνζθέξεη/νπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο/ηνπο.  

Ζ αλσηέξσ δαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Αζθάιεηαο - Φχιαμεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Υψξσλ 

ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηηο έξξεο θαη ζην Κηιθίο βαξχλεη ηελ 

πίζησζε κε ΚΑΔ 0892 «Αζθάιηζηξα θαη θχιαθηξα αθηλήησλ» ηνπ ηαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Ηδξχκαηνο γηα ηα νηθ. Έηε  2019. 

5.1.2. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά, ζην ηέινο θάζε δεδνπιεπκέλνπ κήλα, κε 

ηελ ππνβνιή ζην Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γαπαλψλ & Κ.Π.. ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  ησλ 

λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ 

Ν.4412/16, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Δπίζεο ζα πξνζθνκίδεηαη θαη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 

παξαιαβήο ηνπ έξγνπ φηη ν Αλάδνρνο εθηέιεζε θαιψο ην έξγν ηεο θχιαμεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην 

νπνίν δεηείηαη ε πιεξσκή. 

5.1.3. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη). 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, 

θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (παξ.3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη). 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ‟ 

απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 

αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

Ο Φ.Π.Α βαξχλεη ην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 
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5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 

ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ 

εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί 

ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ 

(άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016).. 

ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 

πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 

πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 

αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα 

παξνρή εμεγήζεσλ, ε νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηπιένλ, ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε 

επηβάιινληαη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 203, παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016, κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ.  

 

5.2.2. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ 

πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη 

κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ 

ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 

παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 

αλάδνρν έθπησην. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο  

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ  ησλ 

παξαγξάθσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Κπξψζεηο), λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην 

αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε δ ηεο 

παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016 νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
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6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ θαζ‟ 

χιελ αξκφδηα ππεξεζία/Δπηηξνπή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  ζην αξκφδην 

απνθαηλφκελν ζπιινγηθφ φξγαλν, ηε πλέιεπζε ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ 

ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο ηδίσο ζε ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ε 

εθηέιεζή ηνπο απαηηεί ζπλερή παξαθνινχζεζε ζε εκεξήζηα βάζε , λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε ηδίσο ζε 

πεξηπηψζεηο πνιχπινθσλ ζπκβάζεσλ, δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε 

ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν 

πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6.1.3. Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν εκεξνιφγην ζην 

νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Σν εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα 

ζεκεηψζεη επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν 

εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο 

ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Οη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε ηξείο  (3) κήλεο,   κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

2019 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ 31
ε
 Μαξηίνπ 2019. 

6.3  Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο εξγαζηψλ ηνπ ΣΔΗ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ΄ ηνπ άξζξνπ 221, 

ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 

ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ 

ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο 

ζρεηηθέο αλάγθεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε 

έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο 

παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 

νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 
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Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε 

νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα 

(30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ 

απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 

218 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ 

ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

6.4 Απόξξηςε παξαδνηέσλ - Αληηθαηάζηαζε  

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε έθπησζε επί 

ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ κε άιια, πνπ λα 

είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε 

απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 

ηεο ζχκβαζεο, ν δε πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε πνηληθέο 

ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ.4412/2016, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.  

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 

ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.5 Λνηπνί όξνη  

6.5.1. Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν ε εθρψξεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο, ρσξίο 

ηελ έγθξηζε ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

6.5.2. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη ην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά 

θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο. Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

αξκφδηα Γηθαζηήξηα ησλ εξξψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ.  

O Αληηπξύηαλεο Οηθνλνκηθώλ,   Πξνγξακκαηηζκνύ 

θαη Αλάπηπμεο 

ΣΟΤ Σ.Δ.Η. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 

Μσπζηάδεο Αλαζηάζηνο 

Καζεγεηήο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 

ύκβαζεο  

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1. Αληηθείκελν  ηεο ζύκβαζεο 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ Αζθάιεηαο - Φχιαμεο Δζσηεξηθψλ θαη 

Δμσηεξηθψλ Υψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηηο έξξεο 

θαη ζην Κηιθίο.            

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα: 

ΣΜΖΜΑ 1  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ 

Υώξσλ ησλ Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζηηο έξξεο (Σέξκα Μαγλεζίαο, Σ.Κ. 

62124, έξξεο)» 

ΣΜΖΜΑ 2  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ 

Υώξσλ ησλ Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζην Κηιθίο (3
ν
 ρικ. Κηιθίο – 

Μεηαιιηθνύ), Σ.Κ. 61100, Κηιθίο) » 

Οη δεηνχκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ CPV 79713000-5/Τπεξεζίεο θύιαμεο βάζεη 

ηνπ Καηαιφγνπ Κνηλήο Ολνκαηνινγίαο Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο Δ.Δ. (Common Procurement 

Vocabulary codes – CPV). 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε ηξείο (3) κήλεο,  εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

2019 θαη εκεξνκελία ιήμεο ηελ 31
ε
 Μαξηίνπ  2019. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο λένπ/σλ αλαδφρνπ/σλ ηνπ ελ εμειίμεη δηαγσληζκνχ (αξηζκ. 

Γηαθήξπμεο  18/2018 κε αξηζκ πξση. 3417/30-7-2018) πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ 

δηαζηήκαηνο, νη ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνχλ ζα πάςνπλ απηνδίθαηα λα ηζρχνπλ θαη ε 

αλάδνρνο/εο εηαηξία/εο ζα πιεξσζεί/νπλ αλαινγηθά κφλν γηα ην δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα 

πξνζθέξεη/νπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο/ηνπο.  

ε θάζε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δαπάλεο ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ ζα αθαηξεζεί απφ 

ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ελ εμειίμεη δηαγσληζκνχ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε, πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο κεησζνχλ γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν νη αλάγθεο θχιαμεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνπ νξίδνληαη ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε, γηα παξάδεηγκα ιφγσ πξφζιεςεο κνλίκνπ πξνζσπηθνχ θπιάθσλ ή κείσζεο ησλ πξνο 

θχιαμε θηεξίσλ, ην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξψο λα ηξνπνπνηήζεη ηελ 

ζχκβαζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ ελφο κελφο 

θαη κε αλάινγε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο, ρσξίο νπνηαδήπνηε αμίσζε απνδεκίσζεο απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 

2. Πξνδηαγξαθέο –  Αλαιπηηθό πξόγξακκα θύιαμεο  

Δπεηδή ν εμνπιηζκόο ησλ δύν (2) πξνο θύιαμε θηεξίσλ, είλαη κεγάιεο αμίαο δίδεηαη ηδηαίηεξε 

βαξύηεηα ζην έξγν ηεο θύιαμεο ζα πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί από ηνλ αλάδνρν κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ. 

 

Ο Αλάδνρνο, ζα δηαζέζεη άηνκα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ, ηα νπνία ζα είλαη, έκπηζηα, έληηκα, 

ερέκπζα, επηιεγκέλα κε απζηεξά θξηηήξηα, ζσζηά εθπαηδεπκέλα, ειεγρφκελα θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, κε θαζαξό πνηληθό κεηξών θαη κε ΑΓΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ SECURITY 

(Ν.2518/1997) πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη ζα γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή 

γιψζζα κε ζθνπφ ηε θχιαμε ησλ παξαπάλσ δχν (2) εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο..  Ζ θύιαμε ζα γίλεηαη από  πξνζσπηθό, ειηθίαο άλσ ησλ 25 εηώλ 
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ΣΜΖΜΑ 1  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζηηο έξξεο (Σέξκα Μαγλεζίαο, Σ.Κ. 62124, έξξεο)» 

Ζ θχιαμε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε εβδνκαδηαία θαζεκεξηλή βάζε  Γεπηέξα έσο Κπξηαθή, απφ δχν (2) άηνκα 

θαζεκεξηλά, έλζηνινπο, θαηαλεκεκέλα ζε ηξεηο 8σξεο βάξδηεο, φπσο θαησηέξσ αλαιπηηθά απνηππψλνληαη, 

ηα νπνία ζα είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ Αζθάιεηα - Φχιαμε ησλ Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Σέξκα Μαγλεζίαο, Σ.Κ. 62124, έξξεο) θαζψο θαη ηηο 

ζρεηηθέο εηζφδνπο.  

Δ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΒΑΖ  

Απαηηείηαη εκεξεζίσο ε παξνπζία δχν (2) αηφκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

06:00-14:00 Πξσηλή Βάξδηα: Γύν (2) Άηνκα 

14:00-22:00 Απνγεπκαηηλή Βάξδηα: Γύν (2) Άηνκα 

22:00-06:00 (λπρηεξηλή) Βξαδηλή Βάξδηα: Γύν (2) Άηνκα 

Οη θύιαθεο ζα θπιάζζνπλ πόζηα πνπ ζα θαζνξηζζνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΗ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο γηα όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, άββαην, Κπξηαθή θαη όιεο ηηο αξγίεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε θχιαθαο ζα απαζρνιείηαη εκεξεζίσο κε πιήξεο / ζπλερόκελν νθηάσξν. 

Ζ θύιαμε ζα γίλεηαη από θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθό, ειηθίαο άλσ ησλ 25 εηώλ. 

 

ΣΜΖΜΑ 2  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζην Κηιθίο (3
ν
 ρικ. Κηιθίο - Μεηαιιηθνύ, Σ.Κ. 61100, 

Κηιθίο) (θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηνπ παξαξηήκαηνο ζην Κηιθίο κεηά ηεο νηθνπεδηθήο 

έθηαζεο 60.000η.κ. ηνπ ππ’ αξηζκ. 1102β ηεκαρίνπ ηνπ αγξνθηήκαηνο Κηιθίο)  » 

Ζ θχιαμε ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή, κε σξάξην 24σξεο απαζρφιεζεο, κε έλαλ 

θχιαθα αλά βάξδηα. Οη βάξδηεο απεηθνλίδνληαη ζηνπο θάησζη πίλαθεο:  

 

ΖΜΔΡΔ ΑΣΟΜΑ ΧΡΑΡΗΟ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 1 06:00-14:00 

ΣΡΗΣΖ 1 06:00-14:00 

ΣΔΣΑΡΣΖ 1 06:00-14:00 

ΠΔΜΠΣΖ 1 06:00-14:00 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 1 06:00-14:00 

ΑΒΒΑΣΟ 1 06:00-14:00 

ΚΤΡΗΑΚΖ 1 06:00-14:00 

 

ΖΜΔΡΔ ΑΣΟΜΑ ΧΡΑΡΗΟ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 1 14:00-22:00 

ΣΡΗΣΖ 1 14:00-22:00 
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ΣΔΣΑΡΣΖ 1 14:00-22:00 

ΠΔΜΠΣΖ 1 14:00-22:00 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 1 14:00-22:00 

ΑΒΒΑΣΟ 1 14:00-22:00 

ΚΤΡΗΑΚΖ 1 14:00-22:00 

 

ΖΜΔΡΔ ΑΣΟΜΑ ΧΡΑΡΗΟ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 1 22:00-06:00 

ΣΡΗΣΖ 1 22:00-06:00 

ΣΔΣΑΡΣΖ 1 22:00-06:00 

ΠΔΜΠΣΖ 1 22:00-06:00 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 1 22:00-06:00 

ΑΒΒΑΣΟ 1 22:00-06:00 

ΚΤΡΗΑΚΖ 1 22:00-06:00 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε θχιαθαο ζα απαζρνιείηαη εκεξεζίσο κε πιήξεο / ζπλερόκελν νθηάσξν. 

 

3. Οηθνλνκηθό αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο 

Ζ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  εμήληα νθηψ  ρηιηάδεο νθηαθφζηα 

είθνζη επξψ (68.820,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%,  (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 55.500,00€ + 

13.320,00 ΦΠΑ 24%) 

Αλαιπηηθά γηα ην θάζε ηκήκα: 

ΣΜΖΜΑ 1  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζηηο έξξεο (Σέξκα Μαγλεζίαο, Σ.Κ. 62124, έξξεο).», 

εθηηκψκελεο αμίαο Σξηάληα επηά ρηιηάδσλ  επξώ (37.000,00€) πιένλ ΦΠΑ 24%. 

ΣΜΖΜΑ 2  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζην Κηιθίο (3
ν
 ρικ. Κηιθίο - Μεηαιιηθνύ, Σ.Κ. 61100, 

Κηιθίο)», εθηηκψκελεο αμίαο Γέθα νθηώ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ  επξώ (18.500,00€) πιένλ 

ΦΠΑ 24%. 

Ζ αλσηέξσ δαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Αζθάιεηαο - Φχιαμεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Υψξσλ 

ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηηο έξξεο θαη ζην Κηιθίο βαξχλεη ηελ 

πίζησζε κε ΚΑΔ 0892 «Αζθάιηζηξα θαη θχιαθηξα αθηλήησλ» ηνπ ηαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Ηδξχκαηνο ησλ  νηθ. Δηψλ 2019. 

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

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά ηκήκα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 

1. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

ΣΜΖΜΑ 1  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζηηο έξξεο (Σέξκα Μαγλεζίαο, Σ.Κ. 62124, έξξεο)» 

1) Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ Ηδξχκαηνο, ην πξνζσπηθφ θχιαμεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν ηππηθά πξνζφληα θαη ηελ θαηάιιειε εκπεηξία. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη  

λα είλαη άλσ ησλ 25 εηώλ. Σν πξνζσπηθφ θχιαμεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα θαιήο 

επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ θαη λα κηιάεη απηαίζησο ηελ Διιεληθή γιψζζα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

εππξεπέο θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε θφζκην ηξφπν ζην πξνζσπηθφ θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

2) Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε θχιαμε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΣΔΗ θαη ζα είλαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ζσζηή θχιαμε ησλ ρψξσλ θαη φισλ ησλ θηηξίσλ. Οη δαπάλεο γηα ηνλ 

εθνδηαζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ κε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα (π.ρ. ζπζθεπέο ελδνζπλελλφεζεο) ή θηλεηφ 

ηειέθσλν θαη ν αλαγθαίνο πάζεο θχζεσο εμνπιηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο βαξχλνπλ 

εμνινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν. 

3) Ο Αλάδνρνο ζα δηαζέηεη έλα (1) πεξηπνιηθφ απηνθίλεην ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

Ηδξχκαηνο φιεο ηηο ψξεο θχιαμεο γηα ηηο αλάγθεο αζθαιείαο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπ ΣΔΗ θαη ην 

νπνίν ζα εθηειεί αλά ψξα πεξηπνιίεο θαη ζα ειέγρεη φιν ην ρψξν θχιαμεο. 

4) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη θέληξν ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ πνπ ζα ιεηηνπξγεί θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θχιαμεο θαη κε ην νπνίν ζα βξίζθνληαη ζε ζπρλή επηθνηλσλία νη θχιαθεο θαη γηα λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επέκβεη κε δηθά ηνπ κέζα (απηνθίλεηα θιπ.) ζε ηπρφλ θάιεζκα ησλ θπιάθσλ ηνπ θηηξίνπ 

ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

5) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλά ψζηε ν θάζε θχιαθαο: 

 Να πξνζέξρεηαη θαη λα αλαιακβάλεη ππεξεζία ζηελ θαλνληθή ψξα θαη ζέζε, ζχκθσλα κε ην κεληαίν 

πξφγξακκα ππεξεζίαο θαη ηηο ηπρφλ εθάζηνηε έθηαθηεο αλάγθεο.  

 Να είλαη εθνδηαζκέλνο κε δειηίν ηαπηφηεηαο εξγαδνκέλνπ θαη εηδηθφ δηαθξηηηθφ ζήκα (θνλθάξδα) 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ Ν.3707/2008 θαη λα θνξά εηδηθή ζηνιή θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 2 ηνπ Ν.3707/2008. 

 Να ζπκπιεξψλεη βηβιίν ζπκβάλησλ εηο δηπινχλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα αληίγξαθν ζα παξαδίδεηαη 

ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο ζα πξνζππνγξάθεη καδί κε ηνλ θχιαθα. 

 Να επηηεξεί δηαθξηηηθά θαη λα ειέγρεη ηνπο εηζεξρφκελνπο θαη ηδηαίηεξα απηνχο ησλ νπνίσλ νη 

θηλήζεηο θαη νη ελέξγεηέο ηνπο μεθεχγνπλ απφ απηέο ηνπ ζπλήζε επηζθέπηε. 

 Να επηηεξεί θαη λα ειέγρεη ηνπο ρψξνπο πνπ έρεη αλαιάβεη ε εηαηξία λα θπιάζζεη, ζχκθσλα κε ηνπο 

εηδηθνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

 Να κεξηκλά θαζεκεξηλά κεηά ηηο 22:00 γηα ην ζβήζηκν ησλ θψησλ θαη ην θιείζηκν ησλ παξαζχξσλ 

ζε θάζε θηήξην. 

 ε πεξίπησζε πξφθιεζεο επεηζνδίσλ ή θηλδχλσλ λα εηδνπνηεί άκεζα ηηο Αξρέο. 

 Να ειέγρεη εληφο ησλ θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ, θαηά ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, πφξηεο, 

γξαθεία, θψηα βξχζεο, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θιπ. 

 Να ηεξεί κε απζηεξφηεηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο 

θαη ηα κέηξα αζθαιείαο ηεο εηαηξίαο θχιαμεο. 

 Θα εθπαηδεπηεί εηδηθά ζηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ή ζε 

απηά πνπ ζα απνθηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο (ζχζηεκα θινπήο, ζχζηεκα 

ππξαλίρλεπζεο θαη ππξαζθάιεηαο) θαη γεληθά ζηηο απαηηήζεηο ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο 

ηνπ ΣΔΗ αιιά θαη ζηηο αιιαγέο πνπ ζα πξνηαζνχλ. 

 Να γλσξίδεη απφ ζέκαηα ππξαζθάιεηαο, ππξφζβεζεο, αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ απφ ειεθηξηθφ ξεχκα 

θαη δηαξξνή λεξνχ. 

 ε θαηάζηαζε θξίζεσλ (ζεηζκφ, ππξθαγηά θιπ.) λα βνεζά ηνπο θαζεγεηέο, ηνπο θνηηεηέο θαη φινπο 

ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ ρψξνπ. 

6) Ο Αλάδνρνο ζα αζθεί ζπρλνχο ειέγρνπο ζηνπο θχιαθεο, κέζσ ησλ επνπηψλ ηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ 24ψξνπ. 

7) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηάο, 

θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο 
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αξρήο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή ηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο. 

8) Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 

9) Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο εηζθνξέο ηνπ Η.Κ.Α θαη ησλ ινηπψλ Σακείσλ, θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο, θαζψο θαη κε ηα Γψξα Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, αδείαο πξνζσπηθνχ, θ.ι.π. θαη γηα θάζε 

ππνρξέσζή ηνπ πξνο απηνχο σο εξγνδφηεο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ δελ έρεη νπδεκία εξγαζηαθή 

ζρέζε κε ην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

10) Σν ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή 

απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο θχιαμεο. Σν ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δελ έρεη 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. 

11) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

θαη είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

Σν ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δελ έρεη θακία επζχλε γηα νηαδήπνηε αμίσζε εθ κέξνπο νηνπδήπνηε 

ππαιιήινπ ηνπ αλαδφρνπ θαη ε ππνρξέσζή ηεο, εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ θαηαβνιή ηεο θάζε κήλα 

ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ. 

12) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη θάζε κήλα ζηελ Δπηηξνπή γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζεσξεκέλε απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, πνπ ζα αλαθέξεη ην 

νλνκαηεπψλπκν θαη ην σξάξην εξγαζίαο θάζε εξγαδνκέλνπ. Δπηπξφζζεηα, ζα θαηαηίζεηαη ε Αλαιπηηθή 

Πεξηνδηθή Γήισζε (Α.Π.Γ.) πνπ ππνβιήζεθε ζην ΗΚΑ καδί κε αληίγξαθν πιεξσκήο ησλ αληίζηνηρσλ 

ελζήκσλ, θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ ζηε 

θχιαμε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

13) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε αζθαιηζηηθή θάιπςε, αλαγλσξηζκέλεο αμίαο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, γηα 

πιηθέο δεκηέο θαη ζσκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ, πνπ νθείινληαη ζε πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ησλ θπιάθσλ γηα πνζφ ηνπιάρηζηνλ 135.600,00€. 

14) Με δεδνκέλεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρψξσλ θχιαμεο (ρψξνη εθπαίδεπζεο θνηηεηψλ) ν αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα επηιέμεη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ην 

πξνζσπηθφ θχιαμεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο ίδηνπο ππαιιήινπο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο, ψζηε λα γλσξίδνπλ ηνπο ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θχιαμή ηνπο. 

15) ε πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θξίλεη φηη θάπνηνο ή θάπνηνη εθ ησλ 

ππαιιήισλ θχιαμεο δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο, δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο 

νκάδαο έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, νπφηε ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, 

αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, θαηφπηλ 

αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κεηά απφ 

έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ 

πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

εγγξάθσο ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε. ε 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηα αλσηέξσ, ην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κπνξεί λα 

επηβάιιεη πνηληθέο ξήηξεο ή αθφκε θαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε. 

16) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο παξαβηάδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 

68 ηνπ Ν.3863/2010 σο ηζρχεη, επέξρνληαη νη αλαθεξφκελεο ζην άξζξν απηφ ζπλέπεηεο. Δηδηθφηεξα, 

φηαλ νη ππεξεζίεο ή ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ απνδέθηε ησλ 

ππεξεζηψλ δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ, ε ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Όηαλ νη παξαβάζεηο δηαπηζηψλνληαη θαηά 

ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ηθαλνπνηνχληαη, 

θαηαβάιινληαη φκσο, απφ ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ νη απνδνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

απνδίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο. Δπηπιένλ, ε πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ζηνλ αλάδνρν, γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, γηα δεχηεξε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο νδεγεί ππνρξεσηηθά ζηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή θαη ζηελ θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ έθπησηνπ. 

17) Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ή κεηαβηβάζεη ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην. 
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ΣΜΖΜΑ 2  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

Κηηξηαθώλ Δγθαηαζηάζεσλ, ζην Κηιθίο (3
ν
 ρικ. Κηιθίο - Μεηαιιηθνύ, Σ.Κ. 61100, Κηιθίο)» 

1) Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ Ηδξχκαηνο, ην πξνζσπηθφ θχιαμεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν ηππηθά πξνζφληα θαη ηελ θαηάιιειε εκπεηξία. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη  

λα είλαη άλσ ησλ 25 εηώλ. Σν πξνζσπηθφ θχιαμεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα θαιήο 

επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ θαη λα κηιάεη απηαίζησο ηελ Διιεληθή γιψζζα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

εππξεπέο θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε θφζκην ηξφπν ζην πξνζσπηθφ θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

2) Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε θχιαμε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΣΔΗ θαη ζα είλαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ζσζηή θχιαμε ησλ ρψξσλ θαη φισλ ησλ θηηξίσλ. Οη δαπάλεο γηα ηνλ 

εθνδηαζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ κε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα (π.ρ. ζπζθεπέο ελδνζπλελλφεζεο) ή θηλεηφ 

ηειέθσλν θαη ν αλαγθαίνο πάζεο θχζεσο εμνπιηζκφο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο βαξχλνπλ 

εμνινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν. 

3) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλά ψζηε ν θάζε θχιαθαο: 

 Να πξνζέξρεηαη θαη λα αλαιακβάλεη ππεξεζία ζηελ θαλνληθή ψξα θαη ζέζε, ζχκθσλα κε ην κεληαίν 

πξφγξακκα ππεξεζίαο θαη ηηο ηπρφλ εθάζηνηε έθηαθηεο αλάγθεο.  

 Να είλαη εθνδηαζκέλνο κε δειηίν ηαπηφηεηαο εξγαδνκέλνπ θαη εηδηθφ δηαθξηηηθφ ζήκα (θνλθάξδα) 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ Ν.3707/2008 θαη λα θνξά εηδηθή ζηνιή θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 2 ηνπ Ν.3707/2008. 

 Να ζπκπιεξψλεη βηβιίν ζπκβάλησλ εηο δηπινχλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα αληίγξαθν ζα παξαδίδεηαη 

ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ν νπνίνο ζα πξνζππνγξάθεη καδί κε ηνλ θχιαθα. 

 Να επηηεξεί δηαθξηηηθά θαη λα ειέγρεη ηνπο εηζεξρφκελνπο θαη ηδηαίηεξα απηνχο ησλ νπνίσλ νη 

θηλήζεηο θαη νη ελέξγεηέο ηνπο μεθεχγνπλ απφ απηέο ηνπ ζπλήζε επηζθέπηε. 

 Να επηηεξεί θαη λα ειέγρεη ηνπο ρψξνπο πνπ έρεη αλαιάβεη ε εηαηξία λα θπιάζζεη, ζχκθσλα κε ηνπο 

εηδηθνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

 Θα ειέγρεη φιεο ηηο πφξηεο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θιεηζηέο θαη αζθαιηζκέλεο. ε πεξίπησζε πνπ 

βξεζνχλ πφξηεο αλνηθηέο ή αλαζθάιηζηεο, ηηο θιεηδψλεη.  

 Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ζα ζβήλεη φια ηα εζσηεξηθά θψηα, εθηφο φζσλ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ θηηξίσλ. ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο, ζα ην θαηαγξάθεη θαη ζα ελεκεξψλεη ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία.  

 Όηαλ εληνπίδνληαη ηπρφλ δηαξξνέο ή θζνξέο εγθαηαζηάζεσλ, ζα ελεκεξψλεη ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφλ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.  

 Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο ζα γίλεηαη πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Θα εληνπίδεη 

ηπρφλ δηαξξνέο-θζνξέο, θψηα αλακκέλα θαη ζα ελεξγεί φπσο αλσηέξσ.  

 Να κεξηκλά γηα ηε ζπιινγή ηπρφλ εγθαηαιειεηκκέλσλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αληηθεηκέλσλ. 

 Θα έρεη ηεηακέλε ηελ πξνζνρή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζεί αζπλήζηζηεο ή χπνπηεο θηλήζεηο θαη 

ζνξχβνπο.  

 ε πεξίπησζε πξφθιεζεο επεηζνδίσλ ή θηλδχλσλ λα εηδνπνηεί άκεζα ηηο Αξρέο. 

 Να ηεξεί κε απζηεξφηεηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο 

θαη ηα κέηξα αζθαιείαο ηεο εηαηξίαο θχιαμεο. 

 Να γλσξίδεη απφ ζέκαηα ππξαζθάιεηαο, ππξφζβεζεο, αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ απφ ειεθηξηθφ ξεχκα 

θαη δηαξξνή λεξνχ. 

 ε θαηάζηαζε θξίζεσλ (ζεηζκφ, ππξθαγηά θιπ.) λα βνεζά ηνπο θαζεγεηέο, ηνπο θνηηεηέο θαη φινπο 

ηνπο παξεπξηζθνκέλνπο γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ ρψξνπ. 

 ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, πξνζπαζεί λα ηε ζβήζεη ρξεζηκνπνηψληαο ηα ππάξρνληα ππξνζβεζηηθά 

κέζα. Σαπηφρξνλα εηδνπνηεί ην Κέληξν Αζθαιείαο θαη ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 

 ε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο, αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία.  

 Θα θπιάζζεη ηα θιεηδηά φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ ζε εηδηθφ θιεηδνθπιάθην. 

 ε πεξίπησζε ζνβαξνχ δεηήκαηνο, ζπκβάληνο, έθηαθηεο αλάγθεο θαη νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο, 

ελεκεξψλνληαη νη ππεχζπλνη θαη γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ ζπκβάλησλ.  

4) Ο Αλάδνρνο ζα αζθεί ζπρλνχο ειέγρνπο ζηνπο θχιαθεο, κέζσ ησλ επνπηψλ ηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ 24ψξνπ. 

5) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηάο, 

θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο 
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αξρήο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή ηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο. 

6) Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 

7) Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο εηζθνξέο ηνπ Η.Κ.Α θαη ησλ ινηπψλ Σακείσλ, θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο, θαζψο θαη κε ηα Γψξα Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα, αδείαο πξνζσπηθνχ, θ.ι.π. θαη γηα θάζε 

ππνρξέσζή ηνπ πξνο απηνχο σο εξγνδφηεο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ δελ έρεη νπδεκία εξγαζηαθή 

ζρέζε κε ην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

8) Σν ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή 

απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο θχιαμεο. Σν ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δελ έρεη 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. 

9) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

θαη είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

Σν ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δελ έρεη θακία επζχλε γηα νηαδήπνηε αμίσζε εθ κέξνπο νηνπδήπνηε 

ππαιιήινπ ηνπ αλαδφρνπ θαη ε ππνρξέσζή ηεο, εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ θαηαβνιή ηεο θάζε κήλα 

ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ. 

10) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη θάζε κήλα ζηελ Δπηηξνπή γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζεσξεκέλε απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, πνπ ζα αλαθέξεη ην 

νλνκαηεπψλπκν θαη ην σξάξην εξγαζίαο θάζε εξγαδνκέλνπ. Δπηπξφζζεηα, ζα θαηαηίζεηαη ε Αλαιπηηθή 

Πεξηνδηθή Γήισζε (Α.Π.Γ.) πνπ ππνβιήζεθε ζην ΗΚΑ καδί κε αληίγξαθν πιεξσκήο ησλ αληίζηνηρσλ 

ελζήκσλ, θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ ζηε 

θχιαμε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

11) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε αζθαιηζηηθή θάιπςε, αλαγλσξηζκέλεο αμίαο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, γηα 

πιηθέο δεκηέο θαη ζσκαηηθέο βιάβεο ηξίησλ, πνπ νθείινληαη ζε πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ησλ θπιάθσλ γηα πνζφ ηνπιάρηζηνλ 61.529,03€. 

12) Με δεδνκέλεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρψξσλ θχιαμεο (ρψξνη εθπαίδεπζεο θνηηεηψλ) ν αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα επηιέμεη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ην 

πξνζσπηθφ θχιαμεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο ίδηνπο ππαιιήινπο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο, ψζηε λα γλσξίδνπλ ηνπο ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θχιαμή ηνπο. 

13) ε πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θξίλεη φηη θάπνηνο ή θάπνηνη εθ ησλ 

ππαιιήισλ θχιαμεο δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο, δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο 

νκάδαο έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, νπφηε ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, 

αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, θαηφπηλ 

αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κεηά απφ 

έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ 

πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

εγγξάθσο ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε. ε 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηα αλσηέξσ, ην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κπνξεί λα 

επηβάιιεη πνηληθέο ξήηξεο ή αθφκε θαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε. 

14) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο παξαβηάδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν 

68 ηνπ Ν.3863/2010 σο ηζρχεη, επέξρνληαη νη αλαθεξφκελεο ζην άξζξν απηφ ζπλέπεηεο. Δηδηθφηεξα, 

φηαλ νη ππεξεζίεο ή ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ απνδέθηε ησλ 

ππεξεζηψλ δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ, ε ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Όηαλ νη παξαβάζεηο δηαπηζηψλνληαη θαηά 

ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ηθαλνπνηνχληαη, 

θαηαβάιινληαη φκσο, απφ ηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ νη απνδνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

απνδίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο. Δπηπιένλ, ε πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ζηνλ αλάδνρν, γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, γηα δεχηεξε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο νδεγεί ππνρξεσηηθά ζηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή θαη ζηελ θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ έθπησηνπ. 

15) Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ή κεηαβηβάζεη ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI –ΣΔΤΓ  

 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 

θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [ΣΔΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ] 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [99219571] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΣΔΡΜΑ ΜΑΓΝΖΗΑ, ΔΡΡΔ, 62124] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Γεζπνχδε ηεξγηαλή ] 

- Σειέθσλν: [2321049149, -106, -156] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [despoudi@teicm.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.teicm.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 

[79713000-5] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: […………………  ] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΤΠΖΡΔΗΔ] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [ΝΑΗ] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 





Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

Σελίδα 45 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ 

εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη 

θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή 

ή κεζαία επηρείξεζε; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ 

απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο 

κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά 

πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ 

εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα 

παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 
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Σελίδα 46 

αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ 

πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 

νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ 

θνηλνχ κε άιινπο; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΔΤΓ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, 

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 

ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Σελίδα 48 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη 

ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α 

θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο 

ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε 

αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο 

πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 

παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα 

από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο  

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο 

ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ 

ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 

ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν 

(ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· 

2. δσξνδνθία· 

3. απάηε· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε 

εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ 

νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 

αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο 

θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη  
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Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

  Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ 

νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ; 

ΦΟΡΟΗ 
 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 
 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
 
 

[……][……][……] 

Δηδηθόηεξα ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ 

αθνξά ηελ πιεξσκή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  γηα ην απαζρνινύκελν από απηόλ 

πξνζσπηθό, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ 

νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ λαη δειψζηε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο 

νπνίνπο νθείιεηε θαηαβνιή εηζθνξψλ γηα ην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ […] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 

εξγαηηθνύ δηθαίνπ; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 

απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε 

ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηο
 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ 

ύπαξμε ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα 

ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη 

φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, 

λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα 

παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

[] Ναη [] Όρη 
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νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ  
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη:  

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο, ηνπ: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 
 

 

 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ θύιαμεο: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
(ελ πξνθεηκέλσ ηελ εηδηθή Άδεηα Λεηηνπξγίαο 

εθδνζείζα από ηελ Διιεληθή 

Αζηπλνκία/λ.2518/97) 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα Απάληεζε: 

1) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθό 

ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα 

ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

είλαη ν εμήο: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

2) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ 

είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε 

πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ 

ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

3) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή 

θάιπςε επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο: 
Δάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

4) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο 

(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 

φηη: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

 





Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

Σελίδα 59 

Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο  ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο 

πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο 

παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεοxxxv, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο 

[……..........................] 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη ηα 

αθόινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηόηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο 

πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα: 

[……] 

4) Οη αθφινπζνη ηίηινη επαγγεικαηηθώλ 

πξνζόλησλ δηαηίζεληαη απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

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

 

 

 

 

 

 

β) [……] 

5) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά 

ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

6) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο 

θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……%] 

 





Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

Σελίδα 60 

Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξόηππα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα 

ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

 





Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

Σελίδα 61 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV 

αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ 

δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο 

κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 

κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ 

εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

 

 

  





Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

Σελίδα 62 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

ΣΜΖΜΑ 1  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ Κηηξηαθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ, ζηηο έξξεο (Σέξκα Μαγλεζίαο, Σ.Κ. 62124, έξξεο)» 

ΠΗΝΑΚΑ ΜΖΝΗΑΗΩΝ ΠΟΩΝ ΑΠΟΓΟΥΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΗΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ 

ΦΤΛΑΞΖ/ΣΜ

ΖΜΑ 

ΑΣΟΜΑ ΩΡΔ 

ΦΤΛΑΞΖ 

ΑΝΑ 

ΖΜΔΡΑ 

ΖΜΔΡΔ 

ΦΤΛΑΞΖ 

ΑΝΑ 

ΔΒΓΟΜΑΓ

Α 

ΩΡΔ 

ΦΤΛΑΞΖ 

ΑΝΑ 

ΔΒΓΟΜΑΓ

Α 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΑΠΟΓΟΥΔ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝ

ΩΝ (*) 

ΑΦΑΛΗΣΗ

ΚΔ 

ΔΗΦΟΡΔ 

(*) 

ΑΘΡΟΗΜΑ 

ΑΠΟΓΟΥΩΝ 

ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΗΣΗ

ΚΩΝ 

ΔΗΦΟΡΩΝ 

(*) 

(ΣΜΖΜΑ 1) 

Αζθάιεηα - 

Φχιαμε 

Δζσηεξηθψλ θαη 

Δμσηεξηθψλ 

Υψξσλ ησλ 

Κηηξηαθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ, 

ζηηο έξξεο 

(Σέξκα 

Μαγλεζίαο, Σ.Κ. 

62124, έξξεο) 

       

ΑΘΡΟΗΜΑ ΑΠΟΓΟΥΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΗΦΟΡΩΝ/ΜΖΝΑ 

(ΠΡΟ ΦΠΑ) 

   

(*) Ζ ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ ΘΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΠΗΝΑΚΔ: νη δηαγσληδφκελνη, επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα αλαιχνπλ μερσξηζηά πψο πξνθχπηεη ην πνζφ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ αλά εξγαδφκελν ζε θάζε 

ηφπν θχιαμεο/Σκήκα, αλαθέξνληαο αλαιπηηθά φιεο ηηο απνδνρέο (κηζζφ, πξνζαπμήζεηο επηδνκάησλ Υξηζηνπγέλλσλ, 

Πάζρα, αδείαο θαη αληηθαηάζηαζε αδείαο), θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, ψζηε λα κπνξεί λα ειεγρζεί 

ην εξγαηηθφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο. 

ΑΝΑΛΤΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΖΝΔ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 

   ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΧ 

ΑΘΡΟΗΜΑ ΑΠΟΓΟΥΩΝ 

ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ 

ΔΗΦΟΡΩΝ/ΜΖΝΑ 

  

12 

  

ΤΝΟΛΟ Α:   

ΑΝΑΛΩΗΜΑ   

ΤΝΟΛΟ Β:   

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΟΣΟ 

(δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, επνπηεία, εγγπεηηθέο επηζηνιέο, εηδηθφο 

ινγαξηαζκφο παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ, θιπ.) 

  

ΤΝΟΛΟ Γ:   

ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟ ΚΔΡΓΟ   

ΤΝΟΛΟ Γ:   

ΚΡΑΣΖΔΗ   

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΥΩΡΗ Φ.Π.Α.   

ΦΠΑ 24%   

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΜΔ Φ.Π.Α.   

ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΗ ΟΗ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ (λα επηζπλάπηεηαη) 

  





Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

Σελίδα 63 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΥΩΡΗ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩ): ……………………………………………. 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ-ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

Σελίδα 64 

ΣΜΖΜΑ 2  : «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ Κηηξηαθώλ 

Δγθαηαζηάζεσλ, ζην Κηιθίο (3
ν
 ρικ. Κηιθίο - Μεηαιιηθνύ, Σ.Κ. 61100, Κηιθίο)» 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΜΖΝΗΑΗΩΝ ΠΟΩΝ ΑΠΟΓΟΥΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΗΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ 

ΦΤΛΑΞΖ/ΣΜ

ΖΜΑ 

ΑΣΟΜΑ ΩΡΔ 

ΦΤΛΑΞΖ 

ΑΝΑ 

ΖΜΔΡΑ 

ΖΜΔΡΔ 

ΦΤΛΑΞΖ 

ΑΝΑ 

ΔΒΓΟΜΑΓ

Α 

ΩΡΔ 

ΦΤΛΑΞΖ 

ΑΝΑ 

ΔΒΓΟΜΑΓ

Α 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΑΠΟΓΟΥΔ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝ

ΩΝ (*) 

ΑΦΑΛΗΣΗ

ΚΔ 

ΔΗΦΟΡΔ 

(*) 

ΑΘΡΟΗΜΑ 

ΑΠΟΓΟΥΩΝ 

ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΗΣΗ

ΚΩΝ 

ΔΗΦΟΡΩΝ 

(*) 

(ΣΜΖΜΑ 2) 

Αζθάιεηα - 

Φχιαμε 

Δζσηεξηθψλ θαη 

Δμσηεξηθψλ 

Υψξσλ ησλ 

Κηηξηαθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ, 

ζην Κηιθίο (3
ν
 

ρικ. Κηιθίο - 

Μεηαιιηθνχ, Σ.Κ. 

61100, Κηιθίο) 

       

ΑΘΡΟΗΜΑ ΑΠΟΓΟΥΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΗΦΟΡΩΝ/ΜΖΝΑ 

(ΠΡΟ ΦΠΑ) 

   

 

(*) Ζ ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΑ ΣΜΖΜΑ ΘΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΗ Δ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΠΗΝΑΚΔ: νη δηαγσληδφκελνη, επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα αλαιχνπλ μερσξηζηά πψο πξνθχπηεη ην πνζφ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ αλά εξγαδφκελν ζε θάζε 

ηφπν θχιαμεο/Σκήκα, αλαθέξνληαο αλαιπηηθά φιεο ηηο απνδνρέο (κηζζφ, πξνζαπμήζεηο επηδνκάησλ Υξηζηνπγέλλσλ, 

Πάζρα, αδείαο θαη αληηθαηάζηαζε αδείαο), θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, ψζηε λα κπνξεί λα ειεγρζεί 

ην εξγαηηθφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο. 

 

ΑΝΑΛΤΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΖΝΔ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 

   ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΧ 

ΑΘΡΟΗΜΑ ΑΠΟΓΟΥΩΝ 

ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ 

ΔΗΦΟΡΩΝ/ΜΖΝΑ 

  

12 

  

ΤΝΟΛΟ Α:   

ΑΝΑΛΩΗΜΑ   

ΤΝΟΛΟ Β:   

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΟΣΟ 

(δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, επνπηεία, εγγπεηηθέο επηζηνιέο, εηδηθφο 

ινγαξηαζκφο παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ, θιπ.) 

  

ΤΝΟΛΟ Γ:   

ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟ ΚΔΡΓΟ   

ΤΝΟΛΟ Γ:   

ΚΡΑΣΖΔΗ   

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΥΩΡΗ Φ.Π.Α.   

ΦΠΑ 24%   

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΜΔ Φ.Π.Α.   
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ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΗ ΟΗ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ (λα επηζπλάπηεηαη) 

  

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΥΩΡΗ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩ): ……………………………………………. 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ-ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ Β: ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο 

……………………………………………… 

Καηάζηεκα 

……………………………………………………………. 

(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο ΣΚ fax) 

…………………………….. 

 

 

Ζκεξνκελία έθδνζεο ………………, ΔΤΡΧ 

………………….. 

 

Πξνο 

Σν ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Σέξκα Μαγλεζίαο – έξξεο 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ. …. ΔΤΡΩ ……………… 

- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ ΔΤΡΧ ……………………….. (θαη νινγξάθσο) 

………………………………………………………………………. Τπέξ ηεο εηαηξείαο 

…………………………………………………………………………. κε Γ/λζε 

……………………………………………………. θαη ΑΦΜ:………………………………… γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ αλάδεημε παξφρνπ ππεξεζηψλ Αζθάιεηαο - Φχιαμεο 

Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Υψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηηο 

έξξεο θαη ζην Κηιθίο, γηα ηα νηθνλνκηθά έηε  …………………………….. , ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 

…./201… Γηαθήξπμή ζαο ζην δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ …./…/201… . 

- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

- Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ‟ 

εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ. 

- ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

- Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη 

ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ  ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.- 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIΗ – ρέδην ύκβαζεο 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Σέξκα Μαγλεζίαο, 62124, έξξεο 

www.teicm.gr 

 

Πιεξνθνξίεο: Α. Δπαγγειίδεο 

Σειέθσλα      : (23210) 49109 

Fax                   : (23210) 46556 

Email               : prom@teicm.gr  

έξξεο, ………………………201….      

Αξηζκ. Πξση.: …………………….. 

 

 

 Τ Μ Β Α  Ζ   

Γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ Αζθάιεηαο - Φύιαμεο Δζσηεξηθώλ θαη Δμσηεξηθώλ Υώξσλ ησλ 

θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηηο/ζην 

……………………………………» 

 

ηηο έξξεο ζήκεξα ………………………….., εκέξα ………………………, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 

ν Καζεγεηήο θ. …………………………., κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ……………………………………. Καη σο 

λφκηκνο εθπξφζσπνο απηήο, ν νπνίνο ζα απνθαιείηαη ζην εμήο «Δξγνδφηεο» θαη 

ν/ε  θ………………………………………………, λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο κε 

……………………………. ΑΦΜ:…………………………../ΓΟΤ………………………………….. πνπ 

εδξεχεη ζηελ ……………………………….., νδφο……………………., ν νπνίνο ζα απνθαιείηαη ζην εμήο 

«Αλάδνρνο» θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε: 

1ν. Σελ αξηζκ. ……/…-…-201… απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

(ΑΓΑ:…………………) ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ αζθάιεηα - θχιαμε Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Υψξσλ ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηηο έξξεο θαη ζην Κηιθίο γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2019. 

2ν. Σελ ππ‟ αξηζκ. …./201… δηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ (ΑΓΑΜ:………………………) 

3ν. Σα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο αλνηθηψλ δηαγσληζκψλ 

……………………………….. 

4ν. Σελ Σερληθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο …………………………… ε νπνία πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

5ν. Σελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ………………………. ε νπνία πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

6ν. Σελ αξηζκ. ……/…-…-201… απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

(ΑΓΑ:…………………) θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

Άξζξν 1
ν
  

Πεξηγξαθή έξγνπ – Ωξάξην – Σηκή 

Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν Δξγνδφηεο αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο, ν νπνίνο δειψλεη φηη έρεη ηελ απαηηνχκελε 

πείξα, νξγάλσζε θαη εμνπιηζκφ, αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο αζθάιεηαο - θχιαμεο Δζσηεξηθψλ 
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θαη Δμσηεξηθψλ Υψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηηο/ζην 

………………………………….. φπσο παξαθάησ: 

 

………………………………………………… (ζπκπιεξψλεηαη αλάινγα κε ην Σκήκα) 

 

Οη δεηνχκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ CPV 79713000-5/Τπεξεζίεο θύιαμεο βάζεη ηνπ 

Καηαιφγνπ Κνηλήο Ολνκαηνινγίαο Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ ηεο Δ.Δ. (Common Procurement Vocabulary 

codes – CPV). 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΜΖΝΗΑΗΩΝ ΠΟΩΝ ΑΠΟΓΟΥΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΗΦΟΡΩΝ (ζπκπιεξψλεηαη 

γηα ην ΣΜΖΜΑ 1 θαη 2) 

ΣΟΠΟ 

ΦΤΛΑΞΖ/ΣΜΖ

ΜΑ 

ΑΣΟΜΑ ΩΡΔ 

ΦΤΛΑΞΖ 

ΑΝΑ 

ΖΜΔΡΑ 

ΖΜΔΡΔ 

ΦΤΛΑΞΖ 

ΑΝΑ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

ΩΡΔ 

ΦΤΛΑΞΖ 

ΑΝΑ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

ΤΝΟΛΗΚΔ 

ΑΠΟΓΟΥΔ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩ

Ν (*) 

ΑΦΑΛΗΣΗΚ

Δ 

ΔΗΦΟΡΔ (*) 

ΑΘΡΟΗΜΑ 

ΑΠΟΓΟΥΩΝ 

ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚ

ΩΝ 

ΔΗΦΟΡΩΝ 

(*) 

        

ΑΘΡΟΗΜΑ ΑΠΟΓΟΥΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΗΦΟΡΩΝ/ΜΖΝΑ (ΠΡΟ 

ΦΠΑ) 

   

 

 

ΑΝΑΛΤΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΖΝΔ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ 

   ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΧ 

ΑΘΡΟΗΜΑ 

ΑΠΟΓΟΥΩΝ ΚΑΗ 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ 

ΔΗΦΟΡΩΝ/ΜΖΝΑ 

  

12 

  

ΤΝΟΛΟ Α:   

ΑΝΑΛΩΗΜΑ   

ΤΝΟΛΟ Β:   

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΟΣΟ 

(δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, επνπηεία, εγγπεηηθέο επηζηνιέο, εηδηθφο 

ινγαξηαζκφο παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ, θιπ.) 

  

ΤΝΟΛΟ Γ:   

ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟ ΚΔΡΓΟ   

ΤΝΟΛΟ Γ:   

ΚΡΑΣΖΔΗ   

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΥΩΡΗ Φ.Π.Α.   

ΦΠΑ 24%   

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΜΔ Φ.Π.Α.   

ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΗ 

ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ (λα επηζπλάπηεηαη) 

  

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΥΩΡΗ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩ): 

………………………………………………………………………………… 
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Άξζξν 2
ν
  

Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

 

………………………………………………………………………………………………………(ζπκπιεξψλ

νληαη αλάινγα κε ην Σκήκα) 

 

Άξζξν 3
ν
  

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο νξίδεηαη θαη ζπκθσλείηαη απφ ηελ 00/00/…….   έσο θαη ηελ 00/00/……. 

(  κήλεο). Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεηαη θάζε θνξά απφ ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία/Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

Άξζξν 4
ν
  

Πιεξσκή – Κξαηήζεηο 

1. Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα (θαινχκελν εθεμήο «Σίκεκα») γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν, 

νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ……………………………………….. κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ην 

νπνίν αλέξρεηαη ζην πνζφ …………………………………….. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α, ήηνη 

ζπλνιηθήο αμίαο …………………………………. κεληαίσο. 

2. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά, ζην ηέινο θάζε δεδνπιεπκέλνπ κήλα, κε ηελ 

ππνβνιή ζην Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γαπαλψλ & Κ.Π.. ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  ησλ 

λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 

ηνπ Ν.4412/16, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Δπίζεο ζα πξνζθνκίδεηαη θαη βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ φηη ν Αλάδνρνο εθηέιεζε θαιψο ην έξγν ηεο θχιαμεο γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν δεηείηαη ε πιεξσκή. 

3. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (παξ.3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηζρχεη). 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ‟ 

απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 

αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

Ο Φ.Π.Α βαξχλεη ην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

Άξζξν 5
ν
  

Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απηήο ν αλάδνρνο πξνζθφκηζε ζην ΣΔΗ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ηελ ππ‟ αξηζκ…………………………… εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο 

…………………………… πνζνχ ……………………… επξψ. 
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Ζ εγγχεζε απηή έρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. 

 

Άξζξν 6
ν
  

Κήξπμε Αλαδόρνπ Έθπησηνπ – Κπξώζεηο 

1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ 

είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή 

πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή 

ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε 

νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ 

εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα 

(30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα 

παξνρή εμεγήζεσλ, ε νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 

απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 

θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο 

ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν 

έθπησην. 

 

Άξζξν 7
ν
  

Σξνπνπνίεζε ηεο ύκβαζεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016 θαη θαηφπηλ 

γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

 

Άξζξν 8
ν
  

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο  ηεο ύκβαζεο 

1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγέιιεη ηε 

ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

Ν.4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
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β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 ηνπ άξζξνπ 2.2.3 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 

απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

2.     Ζ ζχκβαζε θαηαγγέιιεηαη ππνρξεσηηθά εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ.5 ή ηεο παξ.7 ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010. 

 

Άξζξν 9
ν
  

Λνηπνί Όξνη 

1. Σν ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα 

πξνβεί, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, ζε απμνκείσζε θάπνησλ εξγαζηψλ κε αληίζηνηρε 

απμνκείσζε θφζηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξφκνηεο εξγαζίεο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ 

αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ κείσζε κπνξεί λα θηάζεη ζε πνζνζηφ έσο θαη 50% θαη ε 

αχμεζε κπνξεί λα θηάζεη ζε πνζνζηφ έσο θαη 15%, κε κείσζε ή αχμεζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

θφζηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεηαη εγθαίξσο απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία. 

2. Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν ε εθρψξεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο, ρσξίο 

ηελ έγθξηζε ηνπ ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

3. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη ην ΣΔΗ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά 

θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο 

ηεο ζχκβαζεο. Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα ησλ εξξψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην 

Διιεληθφ. 

ε πίζησζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε ηξία (3) φκνηα αληίηππα, ππνγξάθεηαη δε σο 

αθνινπζεί. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

O Αληηπξύηαλεο Οηθνλνκηθώλ,   Πξνγξακκαηηζκνύ 

θαη Αλάπηπμεο 

ΣΟΤ Σ.Δ.Η. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 

Μσπζηάδεο Αλαζηάζηνο 

Καζεγεηήο 

 

 

 

Γηα ηνλ Αλάδνρν 
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