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                                                                       ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ 

  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΘ 23θ 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                   τθσ 05-06-2018 
          ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 

  Αρικμ. Απόφαςθσ: 303 
 

 

 

 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 23/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 05/06/2018, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου 
Αιγάλεω ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 14144/01-06-2018 ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ τθσ Προζδρου αυτισ, θ οποία 
δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 75 του Ν.3852/2010 και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε ότι 
υπάρχει νόμιμθ απαρτία, αφοφ από το ςφνολο των εννζα (9) μελϊν βρζκθκαν παρόντα ζξι (6) τακτικά μζλθ, ιτοι: 

         Παρόντεσ                     Απόντεσ  
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ο.Ε.)       1. Παραςκευι Δάγκα (τακτικό μζλοσ)     
2. Μαλάμω Μαςτραγγελι-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)          2. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)         
3. Αναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)                        3. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)                                                                                             
4. Eυκφμιοσ Ηάχαρθσ (τακτικό μζλοσ)   
5. Ιωάννθσ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)           αν και κλικθκαν νόμιμα       
6. Ιωάννθσ Δθμομελζτθσ  (τακτικό μζλοσ)     
              

το 2
ο 

κζμα τθσ Θ.Δ., θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ. 13738/31-05-2018 ζγγραφο 
του Αντιδθμάρχου, κ. Κωνςταντίνου Φίλθ, το οποίο ζχει ωσ εξισ:    
 

ΘΕΜΑ: α) Ζγκριςθ τθσ αρίκμ.7/2018 (αρίκμ.πρωτ.6727/16-3-2018) Μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ Πραςίνου του Διμου, που αφορά ςτθν υπθρεςία με 

τίτλο “Δαπάνεσ φφλαξθσ εγκαταςτάςεων του Διμου” ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ δαπάνθσ  100.000,00 € (με τον Φ.Π.Α. 24%), κατάρτιςθ όρων 
και φνταξθ Διακιρυξθσ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ, β) Ζγκριςθ  τθσ δαπάνθσ και διάκεςθσ τθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ  100.000,00 € (με τον 
Φ.Π.Α. 24%) για τθν πλθρωμι τθσ παραπάνω υπθρεςίασ, γ) Ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 1.000,00€ για τα ζξοδα 
δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ, δ) Οριςμόσ  Επιτροπισ για τθ Διενζργεια και Αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του 
παραπάνω Θλεκτρονικοφ  Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ  
                                                                                                         

Κυρία Πρόεδρε, 
Α. ασ διαβιβάηουμε: 
1.  Τη με αριθμ.  7/2018  (αρίκμ. πρωτ. 6727 /16-3-2018) Μελζτησ τησ Δ/νςησ Πραςίνου του Δήμου, που αφορά ςτην υπηρεςία με  τίτλο “Δαπάνεσ 
φφλαξθσ εγκαταςτάςεων του Διμου”, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ δαπάνησ  100.000,00  Ευρώ  ( με τον Φ.Π.Α. 24%) 
2. Την αρίθμ. 88/29-3-2018 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΓΦΧΩ6Ν-Δ47), με την οποία αποφαςίςτηκε η εκτζλεςη τησ ανωτζρω 
υπηρεςίασ με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό. 
3.  Τη με αριθμ.πρωτ.   8288/4-4-2018 Πρόταςη Δζςμευςησ, ποςοφ 100.000,00 € (με το Φ.Π.Α. ), για την ανωτζρω υπηρεςία, η οποία ελζγχθηκε και 
εγκρίθηκε από τον προϊςτάμενο τησ Δ/νςησ Οικονομικϊν Υπηρεςιϊν. 
4. Τη με αριθμ. 668/12-4-2018 Πρόταςη Ανάληψησ Υποχρζωςησ ποςοφ 100.000,00 ευρϊ ςε βάροσ των Κ.Α. 00/6117.001 του προχπολογιςμοφ του 
Δήμου οικονομικοφ ζτουσ 2018,  που αφορά την ανωτζρω υπηρεςία.    
5.  Τη με αριθμ.πρωτ.8713/12-4-2018 Πρόταςη Δζςμευςησ ποςοφ 1.000,00 ευρϊ για τα ζξοδα δημοςίευςησ τησ περίληψησ για ανωτζρω υπηρεςία, η 
οποία ελζγχθηκε και εγκρίθηκε από τον προϊςτάμενο τησ Δ/νςησ Οικονομικϊν Υπηρεςιϊν. 
6. Την με αριθ.  669 /12-4-2018 Πρόταςη Ανάληψησ Υποχρζωςησ εκ ποςοφ 1.000,00 € , για την πληρωμή τησ  δαπάνησ τησ  παραπάνω δημοςίευςησ 
τησ περίληψησ, ςε βάροσ του  ΚΑ:35.6462.001  του προχπολογιςμοφ του Δήμου οικονομικοφ ζτουσ 2018  
Β. Κατόπιν των ανωτζρω, ςασ παρακαλϊ να θζςετε το θζμα, υπόψη των μελϊν τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ, για να αποφαςίςετε:  

Θ Ε Μ Α: α) Ζγκριςθ τθσ αρίκμ.7/2018 (αρίκμ.πρωτ.6727/16-3-2018) Μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ 
Πραςίνου του Διμου, που αφορά ςτθν υπθρεςία με τίτλο “Δαπάνεσ φφλαξθσ 
εγκαταςτάςεων του Διμου” ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ δαπάνθσ  100.000,00 € (με τον 
Φ.Π.Α. 24%), κατάρτιςθ όρων και φνταξθ Διακιρυξθσ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ. β) 
Ζγκριςθ  τθσ δαπάνθσ και διάκεςθσ τθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ  100.000,00€ (με 
τον Φ.Π.Α. 24%) για τθν πλθρωμι τθσ παραπάνω υπθρεςίασ. γ) Ζγκριςθ δαπάνθσ και 
διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 1.000,00€ για τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ 
περίλθψθσ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ. δ) Οριςμόσ  Επιτροπισ για τθ Διενζργεια και 
Αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του παραπάνω Θλεκτρονικοφ  Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ  
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1. Σθν ζγκριςθ τθσ με αρικμ.  7/2018  (αρίκμ.πρωτ. 6727 /16-3-2018) Μελζτθσ τησ Δ/νςησ Πραςίνου του Δήμου, που αφορά ςτην υπηρεςία με  τίτλο 
“Δαπάνεσ φφλαξησ εγκαταςτάςεων του Δήμου ”, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ δαπάνθσ  100.000,00  Ευρώ  ( με τον Φ.Π.Α. 24%), να γίνει κατάρτιςθ 
όρων και φνταξθ Διακιρυξθσ του ανωτζρω Ηλεκτρονικοφ  Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ. 
2.  Σθν ζγκριςθ  τθσ δαπάνθσ και διάκεςθσ τθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ  100.000,00  Ευρώ  ( με τον Φ.Π.Α. 24%), για την πληρωμή τησ 
παραπάνω υπηρεςίασ, ςε βάροσ του Κ.Α.006117.001 του προχπολογιςμοφ του Δήμου οικονομικοφ ζτουσ 2018,  που αφορά την παραπάνω 
υπηρεςία.  

 3. Σθν ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 1.000,00 ευρώ για τα ζξοδα  δημοςίευςησ τησ Περίληψησ του ανωτζρω 
διαγωνιςμοφ, ςε βάροσ του  ΚΑ:35.6462.001 του προχπολογιςμοφ του Δήμου οικονομικοφ ζτουσ 2018 
4. Σον οριςμό επιτροπισ για τη διενζργεια του ανωτζρω Ηλεκτρονικοφ  Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ και αξιολόγηςη των αποτελεςμάτων αυτοφ, κατά την 
ιςχφουςα ςχετική νομοθεςία, ςφμφωνα με το άρθρο 221 παρ.3 του Ν.4412/2016, την προτεινόμενη  ωσ εξήσ:  
  ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

 Mαρία Γαρζφθ του Βαςιλείου  , ωσ πρόεδροσ, του κλάδου  ΤΕ, Τεχνολογίασ Γεωπονίασ με βαθμό Αϋ 

 Ιωάννθσ Ζουρνατηισ  του Ελευθερίου του κλαδου ΔΕ Διοικητικϊν Γραμματζων, με Βαθμό Α’ 

 Αρχοντοφλα  Μιχελάκθ του Αντωνίου του κλάδου ΔΕ Χειρίςτρια Η/Υ Με Βαθμό Δ’ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 Άγγελοσ Χατηθαποςτόλου του Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικόσ, Γεωπόνων, με βαθμό Α’ 

 Αντώνιοσ Γονιδάκθσ του Μιχαήλ του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικόσ, Γεωπόνων, με βαθμό Β’ 

 Ελζνθ Κουρουνάκου  του Νικολάου  του κλάδου ΤΕ, Τεχνολογίασ Γεωπονίασ με βαθμό Δ’ 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 209 (παρ. 1), του Ν. 3463/2006 «Κφρωςη του Κϊδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Βϋ/8-6-2006) – 
Κ.Κ.Δ.Κ., του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ-Πρόγραμμα Καλλικράτησ», καθϊσ και τισ διατάξεισ των άρθρων 
του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Υπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), του Ν.3861/2010 Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων & πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν & 
αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια & άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τεφχοσ Αϋ), του Π.Δ. 80/2016 (Αϋ145) 
«Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 
 

Στθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ καλεί τθν Οικονομικι Επιτροπι να αποφαςίςει ςχετικά.                                                      
 Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά του κζματοσ και ζλαβε υπόψθ τθσ τισ 
ανωτζρω διατάξεισ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,  

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει: 
1. Τθν αρικμ. 7/2018  (αρίκμ.πρωτ. 6727 /16-3-2018) Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Πραςίνου του Διμου, που αφορά ςτθν υπθρεςία με  τίτλο 

“Δαπάνεσ φφλαξθσ εγκαταςτάςεων του Διμου” ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ δαπάνθσ  100.000,00 € (με τον Φ.Π.Α. 24%). 

2. Τθ δαπάνθ και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ, ςυνολικοφ ποςοφ 100.000,00 € ςε βάροσ του Κ.Α.00.6117.001 με τίτλο «Δαπάνεσ φφλαξθσ 

εγκαταςτάςεων του Διμου» του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018. 

3. Τθ δαπάνθ και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 1.000,00€ ςε βάροσ του Κ.Α. 35.6462.001 με τίτλο «Δθμοςίευςθ 

προκθρφξεων», του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018, για τθν πλθρωμι τθσ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ του ωσ άνω 

διαγωνιςμοφ. 

4. Τον οριςμό Επιτροπισ για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων αυτοφ, κατά τθν ιςχφουςα ςχετικι 

νομοκεςία, ςφμφωνα με το άρκρο 221 παρ.3 του Ν.4412/2016, ωσ εξισ:      

      ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΘ : 

 Mαρία Γαρζφθ του Βαςιλείου  , ωσ πρόεδροσ, του κλάδου  ΤΕ, Τεχνολογίασ Γεωπονίασ με βακμό Αϋ 

 Ιωάννθσ Ηουρνατηισ  του Ελευκερίου του κλαδου ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, με Βακμό Α’ 

 Αρχοντοφλα  Μιχελάκθ του Αντωνίου του κλάδου ΔΕ Χειρίςτρια Η/Υ Με Βακμό Δ’ 
ΑΝΑΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΘ 

 Άγγελοσ Χατηθαποςτόλου του Ιωάννθ του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικόσ, Γεωπόνων, με βακμό Α’ 

 Αντϊνιοσ Γονιδάκθσ του Μιχαιλ του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικόσ, Γεωπόνων, με βακμό Β’ 

 Ελζνθ Κουρουνάκου  του Νικολάου  του κλάδου ΤΕ, Τεχνολογίασ Γεωπονίασ με βακμό Δ’ϋ 
5. Σθ ςφνταξθ των όρων τθσ Διακιρυξθσ του  Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο «Δαπάνεσ φφλαξθσ εγκαταςτάςεων 

του Διμου», όπωσ επιςυνάπτονται και αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ, ορίηοντασ ωσ θμερομθνία ζναρξθσ 

υποβολισ δικαιολογθτικϊν τθν 26/06/2018 θμζρα Σρίτθ και ϊρα από 13.00 και ωσ θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ 

προςφορϊν τθν 20/07/2018 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 13.00 . 

                               Θ ΠΡΟΕΔΡΟ  
                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

                                                                                                                                                                 
                   ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ   
 

ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 

ΑΔΑ: Ω3ΕΘΩ6Ν-53Ν
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                            

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΘ   

ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ    

Δ/ΝΘ  ΠΡΑΙΝΟΤ 

Δαπάνεσ φφλαξθσ εγκαταςτάςεων του Διμου 

Αρ. Μελζτθσ  7/2018  

Αρ. πρωτ.: 6727/16-3-2018  

Κ.Α : 006117.001 

CPV : 79713000-5 

 

Δ Ι Α Κ Θ Ρ Τ Ξ Θ 

O   ΔΘΜΑΡΧΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Π Ρ Ο Κ Θ Ρ Τ   Ε Ι 

         Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνιςμό ςε ευρϊ, για τθν παροχι υπθρεςίασ  με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕ ΦΤΛΑΞΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ»  και 

με κριτιριο κατακφρωςθσ: α) Σθν πλζον υμφζρουςα από Οικονομικι Άποψθ Προςφορά μόνο βάςει τιμισ με τουσ παρακάτω αναφερόμενουσ 

όρουσ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, και τθσ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ αυτισ  ςτον Ελλθνικό Τφπο 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν.4412/2016 
Η ελάχιςτθ προκεςμία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι είκοςι δφο (22) θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
ςτο ΚΗΜΔΗΣ, ςφμφωνα με το άρκρα 66, 120 και 121(α) του Ν. 4412/16. Ραράλλθλα κα παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ  ςτο 
τεφχοσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου Αιγάλεω http://www.aigaleo.gr . 

Η δαπάνθ για τθν εργαςία ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό των 100.000,00€ ςυμ/νου ΦΠΑ 24%. Θα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Διμου Αιγάλεω με 

Κ.Α 00.6117.001 του προχπολογιςμοφ Οικονομικοφ Ζτουσ 2018 και τον αντίςτοιχο κωδικό του προχπολογιςμοφ Οικονομικοφ ζτουσ  2019 
ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ & ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 

Επωνυμία ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου 

Ρόλθ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 12243 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL302 

Τθλζφωνο 213.2044879 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  
promithies@egaleo.gr,  

Kiposegaleo@yahoo.gr 

Αρμόδιοσ/α για πλθροφορίεσ  

1. Διαδικαςτικοφ τφπου : 

Τμιμα Ρρομθκειϊν (1
οσ 

Προφοσ) 

Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου  

ΤΚ 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΧΥΣΟΒΕΓΗ ΕΛΕΝΗ 

Τθλ. 213.2044879 – fax 213.2044880 

email :promithies@egaleo.gr 

2. Τεχνικοφ τφπου :  

Τμιμα: Αλςϊν & Αφλειων χϊρων Δθμ.Κτιρίων& 
Λοιπϊν Υποδομϊν 

ΜΑΙΑ ΓΑΕΦΗ 

Τθλ. 210.5312731 – fax 210.5983055 

e-mail : kiposegaleo@yahoo.gr 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.aigaleo.gr  

 

Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

Η προετοιμαςία, ανάκεςθ, ςφναψθ και εκτζλεςθ τθσ εν λόγω δθμόςιασ ςφμβαςθσ παροχισ Υπθρεςιϊν διζπεται από τισ διατάξεισ: 

1.  Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.neasmyrni.gr/
mailto:promithies@egaleo.gr
mailto:Kiposegaleo@yahoo.gr
mailto:promithies@egaleo.gr
http://www.egaleo.gr/
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2. Του Ν. 3863/2010, άρκρο 68, παρ 1 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 22 του Ν. 4144/2013 

3. Του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 

4. Του Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

5. Του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 

6. Του N. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 

αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 

7. Του Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ». 

8. Του N. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

Συμβάςεων». 

9. Του Ρ.Δ 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 

10. Του Ν. 4155/2013 «Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Υποπαράγραφο 

ΣΤ 20, του Ρρϊτου Άρκρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α77-4-2014) και ιςχφει. 

11. Τθσ αρικμ. ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικισ Απόφαςθσ «υκμίςεισ για το Ηλεκτρονικό Δθμόςιο Ζγγραφο». 

12. Του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 

διατάξεισ». 

13. Τουσ ςχετικοφσ Νόμουσ, Διατάγματα, Κανονιςτικζσ Αποφάςεισ, κ.λπ., που εναρμόνιςαν τθν Ελλθνικι Νομοκεςία περί Ρρομθκειϊν με το 

Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

14.    των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από 

τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 

περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 

ρθτά παραπάνω. 

 

Άρκρο 1
ο
 

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

      Ππωσ αναφζρονται ςτθν με αρικμό  7 /2018 μελζτθ τθσ  Δ/νςθσ Ρραςίνου  

                      

                    Άρκρο 2
ο
 

Σεφχθ διαγωνιςμοφ - υμβατικά ςτοιχεία 

Τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ είναι τα ακόλουκα: 

1. Η Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

2. Η υπ' αρικ. 7/18 μελζτθ (Τεχνικι ζκκεςθ, Tεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, Ρροχπολογιςμόσ, Συγγραφι Υποχρεϊςεων ) 

3. Το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

4. Το ζντυπο ΤΕΥΔ (Τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ )  

 

Άρκρο 3
ο
 

Χρόνοσ και τόποσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ 
Ο διαδικτυακόσ τόποσ υποβολισ των προςφορϊν είναι θ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.  
Ωσ θμερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε. . Θ. ΔΘ. . και ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν, ορίηεται θ  
26/6/2018 και ϊρα 13:00 μ.μ. 
Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ςτθ Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ Ε. . Θ. ΔΘ. ., 
ορίηεται θ 20/7/2018 και ϊρα 13:00 μ.μ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Ο χρόνοσ 

υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ, βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με 

υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 3
θ
 παράγραφο του 6

ου
 άρκρου του Ν. 4155/ΦΕΚ 120 Α'/29-5-2013 «Εκνικό 

Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ» και ςτο 6
ο
 άρκρο τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Ρ1/2390/ΦΕΚ 2677 

Β716-10-2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων   (Ε. Σ. Η. 

ΔΗ. Σ.)». 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρκρο 4o 
Σρόποσ λιψθσ των εγγράφων του διαγωνιςμοφ και πλθροφοριϊν ι διευκρινίςεων επί όρων διακιρυξθσ 

1.1 Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ζχουν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα που παράγονται ςτο Σφςτθμα με τον 

τρόπο και ςτο χρόνο που ορίηεται από τισ κατά περίπτωςθ κείμενεσ διατάξεισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρκρου 5 του 

Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το θλεκτρονικό δθμόςιο ζγγραφο(ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 1317Β/23.04.2012) και αυτϊν τθσ περίπτωςθσ 

β τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 6 του Ν. 4155/2013. 

Το πλιρεσ τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ διατίκεται ακόμθ, ςε θλεκτρονικι μορφι, από τθν ιςτοςελίδα του ΔΘΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ, ςτον δικτυακό τόπο: 

http://www.aigaleo.gr  

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν - διευκρινίςεων επί των εγγράφων του Διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθσ και 

Μελζτθσ), υποβάλλονται θλεκτρονικά μόνο ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μόνο από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, όςουσ δθλαδι διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 

ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) φςτερα από αίτθςι τουσ. Οι διαγωνιηόμενοι δεν δικαιοφνται ςε καμιά περίπτωςθ 

να επικαλοφνται προφορικζσ απαντιςεισ ι διευκρινίςεισ εκ μζρουσ τθσ Α.Α. 

1.2 Τα αιτιματα πρζπει να φζρουν ψθφιακι υπογραφι και να ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό αρχείο ςε  

μορφι αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτθμάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 

1.3 Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν - διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο 

που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. Επιςθμαίνεται ότι τα αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν 

και διευκρινίςεων για το περιεχόμενο τθσ Διακιρυξθσ μποροφν να υποβλθκοφν μζχρι και τθν 6
θ
 εργάςιμθ θμζρα πριν από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των Ρροςφορϊν. 

1.4 Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων που υποβάλλονται εκτόσ τθσ ανωτζρω θμερομθνίασ είναι εκπρόκεςμα και δεν 

εξετάηονται. 

1.5 Η Α.Α. επεξεργάηεται τα ερωτιματα που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω διαςτιματοσ και αναρτά το ςχετικό ζγγραφο με τισ παρεχόμενεσ 

διευκρινίςεισ, ςυγκεντρωτικά, το αργότερο μζχρι τζςςερισ (4) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν, ςτο δικτυακό τόπο του Διαγωνιςμοφ, μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το ζγγραφο αυτό είναι 

ςε μορφι αρχείου .pdf και φζρει ψθφιακι υπογραφι. 

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

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

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

αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν, 

β) Η διάρκεια τθσ παράταςθσ είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί Ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν 

απαιτείται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ να παρατείνουν τισ προκεςμίεσ. 

 

Άρκρο 5ο 

Λόγοι αποκλειςμοφ 

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

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

ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

 I. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

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

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

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

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

απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ 

L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 

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

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

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

τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 

22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

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

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

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

http://www.neasmyrni.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 

(Α' 166), 

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

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

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

15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

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

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

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 

εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά τον πρόεδρο και διευκφνοντα 

ςφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ 

εκπροςϊπουσ τουσ. 

III. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι   φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και 

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

είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 

προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

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

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

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

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων 

είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 

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

από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 

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

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

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

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

εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 

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

οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

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

αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

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

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

παρεμβατικά, μζςα, 

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

δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 

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

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

να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ' εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ, 

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

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

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

ανάκεςθ, 

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλων τθν ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε 

ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία. 

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι 

ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 

λειτουργίασ, 
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V.  Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν 

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

VI. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ I και IV μπορεί να 

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

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

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

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

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

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

κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.  

VII. Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με 

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

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

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

 

Άρκρο 6
ο
 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

     Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

  γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ 

με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ Δθμοςίων ςυμβάςεων.  

6.1 Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (υποψιφιοι εργολάβοι) απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι 

υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)- διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr).  

 

Άρκρο 7
ο
 

Γλϊςςα ςφνταξθσ των προςφορϊν ( Ν 4412/16, άρκρο 80 ) 

Τα απαιτοφμενα, ςφμφωνα με το 8
ο
 άρκρο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό, οι τεχνικζσ και 

οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 

τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Μζροσ των τεχνικϊν ςτοιχείων των προςφορϊν π.χ. φυλλάδια με πλιρθ 

τεχνικά ςτοιχεία των προςφερόμενων (prospectus), ςφμφωνα με ότι ςχετικό ορίηεται, μπορεί να υποβλθκεί ςε πρωτότυπθ μορφι ςε ξζνθ 

γλϊςςα. Διευκρινίηεται ότι ωσ επίςθμεσ μεταφράςεισ δεν χαρακτθρίηονται μόνο οι μεταφράςεισ που ζχουν επικυρωκεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικϊν, αλλά και οι μεταφράςεισ που ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι από εξουςιοδοτθμζνα προσ τοφτο πρόςωπα. 
 

Άρκρο 8ο 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Περιεχόμενο προςφορϊν 

       Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ: 
               α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι     προςφορά» 

(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά». 

 

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Σεχνικι  προςφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» υποβάλλονται θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ και όλα τα 

απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά κακϊσ και θ τεχνικι προςφορά. Συγκεκριμζνα:  

 

Α1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ επί ποινι αποκλειςμοφ, τα εξισ δικαιολογθτικά, ςε μορφι 

αρχείου .pdf ςφμφωνα με το ν. 4155/13 (ΦΕΚ 1210 Α'/29-05-2013) και το άρκρο 11 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Ρ1/2390/13 «Τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπωσ αναλυτικά 

περιγράφονται κατωτζρω: 
Α1.1) Συποποιθμζνο Ζγγραφο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ ΣΕΤΔ (άρ.79 παραγρ.4 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ ΑΚ47) -που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Το παραπάνω τυποποιθμζνο Ζγγραφο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), κα αναρτθκεί ςτο ΕΣΗΔΗΣ και ςτο site του Διμου ςε επεξεργάςιμθ 

μορφι word. 

θμείωςθ 1: Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν .είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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εκπροςϊπου του Οικονομικοφ Φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του Οικονομικοφ φορζα  νοείται ό νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ. Όπωσ προκφπτει από 
το ιςχφον Καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςθσ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθ ςυμμετοχι ι το αρμοδίωσ 
εξουςιοδοτθμζνο Φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον Οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
 θμείωςθ 2: Εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων των τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ κεωρείται ότι δεν ακετεί τισ αναγραφόμενεσ υποχρεϊςεισ καταβολισ φόρων και κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

θμείωςθ 3: Για τθν νόμιμθ και ζγκυρθ ςυμμετοχι, θ προςφορά κάκε υποψιφιου προμθκευτι (προςφζρων) κα πρζπει, να ςυνοδεφονται 

από το Σ.Ε.Τ.Δ., το οποίο κα ζχουν ςυμπλθρώςει οι Οικονομικοί Φορείσ προκειμζνου να παράςχουν τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ. 

Επίςθσ: 

1. Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) και ο οποίοσ δεν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, προκειμζνου 

να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει ζνα ΤΕΥΔ. 

2. Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ ενόσ ι περιςςοτζρων άλλων οικονομικϊν φορζων, 

οφείλει να υποβάλλει χωριςτό/ά ΤΕΥΔ (Μζροσ II Γ) διαςφαλίηοντασ ότι θ ανακζτουςα αρχι κα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαηί με χωριςτό/ά ΤΕΥΔ για 

κάκε ζναν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων ςτθρίηεται. 

3. Πταν ςε μία διαδικαςία ανάκεςθσ ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ πρζπει να κατατίκεται για κάκε 

μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, χωριςτό ΤΕΥΔ. 

4. Οι πλθροφορίεσ που κα ηθτθκοφν από τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ να αποτυπϊςουν ςτο ΤΕΥΔ, αφοροφν : 

  α) πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, 

  β) πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα, 

  γ) πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, τουσ τυχόν λόγουσ αποκλειςμοφ και  

δ) τα κριτιρια επιλογισ και ειδικά αν εκπλθρϊνονται όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ. 

Α1.2) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ, κατά τα προβλεπόμενα του άρκρου 9 του παρόντοσ Σο Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ, τα 

ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του προςφζροντοσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται από τον προςφζροντα ςε 

θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ (όπωσ αναφζρεται παρακάτω) από αυτόν εντόσ (3) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. (Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτο Ρρωτόκολλο του Διμου, με διαβιβαςτικό 

όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά). Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Το 

απαιτοφμενο Τ.Ε.Υ.Δ. του παρόντοσ άρκρου υπογράφεται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι 

κεϊρθςθ. Επιςθμαίνεται, ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικι 

προςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ 

ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον  οικονομικό 

φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Σε περίπτωςθ όπου τα ςτοιχεία αυτά δεν προςκομιςκοφν παντελϊσ 

εντόσ τθσ προαναφερόμενθσ προκεςμίασ των τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, θ θλεκτρονικι προςφορά του υποψθφίου δεν 

αποςφραγίηεται και αποκλείεται από τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα 

ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 

χαρακτιρα. Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν. 

 Α2. Σεχνικι Προςφορά. 

τον (υπό) φάκελο «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά», υποβάλλονται θλεκτρονικά και προςκομίηονται κατά 

περίπτωςθ ςτο Ρρωτόκολλο του Διμου τα ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και κατά 

ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι, είναι τα κάτωκι: 

 I. Θ Σεχνικι Προςφορά, θ οποία να είναι ςφμφωνθ με τθν υπ' αρικμ. 7/2018 μελζτθ, και ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ 

ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το 

ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόςον απαιτιςεισ τθσ 

διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο 

προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 

 

          II. Δικαιολογθτικά επί ποινι αποκλειςμοφ, 

α) Άδεια ιδιωτικισ επιχείρθςθσ παροχισ υπθρεςιϊν αςφαλείασ 

β) Οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ, πρζπει να εξειδικεφουν, εκτόσ των άλλων, ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ 

(Ν.3863/2010, άρκρο 68 παρ.1 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ.1 του άρκρου 22 του. Ν 4144/2013), 

 i) τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο, 
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 ii) τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ και  

iii) τθν θλικία των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο. 

 α. Οι Διαγωνιηόμενοι οφείλουν να αποδείξουν τθν χρθματοπιςτωτικι και οικονομικι ικανότθτά τουσ προςκομίηοντασ δθμοςιευμζνουσ 

ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν (όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 43 β του Ν. 2190/1920 για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και ςτο 

άρκρο 8 του Ν. 3190/1995 για τισ Ε.Ρ.Ε.) των τριϊν τελευταίων οικονομικϊν χριςεων (2015, 2016 και 2017), κακϊσ και καταςτάςεισ 

αποτελεςμάτων χριςθσ, εφόςον υποχρεοφνται ςτθν κατάρτιςθ και δθμοςίευςι τουσ.  

 β. Σε περίπτωςθ νεοςφςτατου νομικοφ προςϊπου, το οποίο ςυμμετζχει ωσ μζλοσ ςε ζνωςθ- ςφμπραξθ, είναι υποχρεωτικι θ κατάκεςθ 

προςωρινϊν ιςολογιςμϊν ι οποιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ εγγράφου για τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του Συμμετζχοντοσ.  

 γ. Σε περίπτωςθ Συμμετζχοντοσ που δεν ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν, είναι υποχρεωτικι θ κατάκεςθ 

Υπεφκυνθσ Διλωςθσ περί τθσ χρθματοοικονομικισ του κατάςταςθσ ι οποιουδιποτε άλλου ςχετικοφ εγγράφου από το οποίο να 

προκφπτει ότι το φψοσ του κφκλου εργαςιϊν είναι μεγαλφτερο από το διπλάςιο του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ του Διμου, χωρίσ να 

ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ.  

 δ. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ - ςφμπραξθσ που υποβάλλουν κοινι Ρροςφορά, τα ανωτζρω δικαιολογθτικά προςκομίηονται για κάκε μζλοσ 

τθσ ζνωςθσ ι ςφμπραξθσ. 

 

 III. Δικαιολογθτικά επαγγελματικισ και τεχνικισ ικανότθτασ επί ποινι αποκλειςμοφ 

α. Κατάλογοσ των κυριότερων υπθρεςιϊν που ζχουν παραςχεκεί κατά τα τελευταία τρία (3) ζτθ, όπου εμφαίνεται θ αξία, θ θμερομθνία 

παροχισ και οι αποδζκτεσ τουσ, δθμόςιοι ι ιδιωτικοί φορείσ (όνομα, δ/νςθ, τθλζφωνο). 

Σε περίπτωςθ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ παρεχόντων υπθρεςίεσ, που υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα ανωτζρω ςτοιχεία παρζχονται για 

κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν κοινοπραξία ι τθν ζνωςθ. 

β. βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό π.χ (πρωτόκολλο παραλαβισ ι βεβαίωςθ του επιβλζποντοσ ) του αρμόδιου φορζα με τα οποία κα 

αποδεικνφεται θ καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν. 

γ. Υπεφκυνθ Διλωςθ ςχετικά με το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό και τον αρικμό των ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ κατά τθν 

τελευταία τριετία.  

δ. Πιςτοποιθτικά ISO 

δ1.Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008.  

δ2.Ριςτοποιθτικό ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο πιςτοποίθςθσ OHSAS 18001:2007/ΕΛ0Τ 1801: 2008 ( ςφςτθμα διαχείριςθσ 

αςφαλείασ και υγιεινισ προςωπικοφ) 

δ3. Ριςτοποιθτικό ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο πιςτοποίθςθσ ISO 14001:2004 

δ4. Ριςτοποιθτικό εφαρμογισ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ για τθν αςφάλεια των 

πλθροφοριϊν, ςφμφωνα με το πρότυπο EN ISO 27001:2013 

Η πιςτοποίθςθ ISO των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθ ςφμβαςθσ (αρχικισ και 

τυχόν ανανεϊςεισ).  

Β. Οικονομικι Προςφορά 

          Β.1 Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του προςφζροντα. Η Οικονομικι 

Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο «Οικονομικι Προςφορά». Η οικονομικι προςφορά, 

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

θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που 

περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ 

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

νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 

φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. Δεν επιτρζπονται 

προςφορζσ μεγαλφτερεσ από τον προχπολογιςμό τθσ υπθρεςίασ. Ρροςφορζσ που τυχόν υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν Υπθρεςία 

αποκλειςτικά ςε ζντυπθ μορφι (για τισ οποίεσ δεν ζχει πραγματοποιθκεί κατάκεςθ θλεκτρονικισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα) δεν 

αποςφραγίηονται και επιςτρζφονται ςτουσ αποςτολείσ τουσ. 

Β.2 οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ, πρζπει με ποινι αποκλειςμοφ να εξειδικεφουν, εκτόσ των άλλων, ςε χωριςτό κεφάλαιο 

τθσ προςφοράσ τουσ (Ν. 3863/2010, άρκρο 68, παρ 1 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 22 του Ν. 4144/2013) τα εξισ : 

α) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

β) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων. 

          γ) Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα  ποςά.  

 

Άρκρο 9ο 

Εγγυιςεισ 

 9.1 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

       α)  Βάςει του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016 οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν Εγγφθςθ υμμετοχισ ςτο 

διαγωνιςμό, τθσ οποίασ το ποςό κα αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ από τθν υπθρεςία δαπάνθσ χωρίσ 

ΦΠΑ ιτοι ποςοφ 1.613,00 Ευρϊ.  
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       β) Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

         β1) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ζνςταςθσ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ ζνςταςθσ κατά τθσ απόφαςθσ 

κατακφρωςθσ και 

β2) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ' αυτϊν 

       γ) Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το χρόνο ιςχφοσ προςφοράσ που ηθτά θ παροφςα διακιρυξθ 

κατά τουλάχιςτον ζνα (1) μινα.  
         Σε περίπτωςθ που θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ λιγει, ο Διμοσ μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, 

εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
        δ) Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ ι παρζχει ψευδι 

ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ κατά τθν προςφορά του ι δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

       ε) Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ 
όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ ςτ) Ρροςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ι χωρίσ τθν προςικουςα, κατά τα ανωτζρω, 
εγγφθςθ 

         απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και δε λαμβάνονται υπ' όψιν.  

        η) Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ   υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε  μορφι αρχείου .pdf και προςκομίηεται 

από αυτόν ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 

θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

9.2 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5 %) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται πριν ι 

κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 

αυτι ειδικότερα ορίηει. 

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει, πρζπει απαραίτθτα να αναφζρουν ότι αναφζρουν και οι 

εγγυιςεισ ςυμμετοχισ (βλ. παράγραφο 9.1 ), με τισ εξισ διαφοροποιιςεισ :  

1. Δεν κα αναφζρουν τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία  διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 

2. Θα αναφζρουν τισ υπθρεςίεσ. 

3. Η εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ , φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 

ςυμβαλλόμενουσ. 

Οι εγγυιςεισ των παραγράφων 9.1 και 9.2 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 

του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. 

Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων 

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

ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ 

λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

 
Άρκρο 10 

Οι εγγυιςεισ των παραγράφων 9.1 και 9.2 περιλαμβάνουν κατ' ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ, 

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του ζργου ι τον φορζα καταςκευισ ςτισ περιπτϊςεισ Δθμοςίων 

ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν), 

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, 

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, η) τουσ όρουσ ότι: 

αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και 

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

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν 

θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 

κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 

ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν 

μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και 

ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

         Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φoρείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ  εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 

εγκυρότθτά τουσ.  

 

ΑΔΑ: Ω3ΕΘΩ6Ν-53Ν



 9 

Άρκρο 11
ο
 

Διευκρινίςεισ -υμπλιρωςθ - Αποςαφινιςθ επί τθσ προςκόμιςθσ δικαιολογθτικϊν του Διαγωνιςμοφ 

Αναφορικά με το κζμα τθσ επικφρωςθσ αντιγράφων εγγράφων, για το ςφνολο των απαιτοφμενων από τθν παροφςα διακιρυξθ δικαιολογθτικϊν 

και ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του 1
ου

 άρκρου του Ν. 4250/2014. Υποβαλλόμενα με τθν προςφορά θλεκτρονικά αρχεία .pdf 

των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και εγγράφων που δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον εκδότθ τουσ, εκλαμβάνονται ωσ 

υποβλθκζντα απλά φωτοαντίγραφα, και για τθν αποδοχι τουσ ι μθ, εξετάηονται με βάςθ τισ διατάξεισ του 1
ου 

άρκρου του Ν. 4250/2014, 

αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν να μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να 

διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι 

ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ 

(άρκρο 102, παρ.1, Ν.4412/16). Η πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα 

τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα 

ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των 

εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, 

ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α' 74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα 

υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Η ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ, 

κατά το πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ 

όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ 

υποβλθκεί (άρκρο 102, παρ.2, Ν.4412/16). 

 Επίςθσ κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται με βάςθ το Ν.3863/2010 ( τροποποίθςθ άρκρου 

68 παρ.2 ), αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν να υποβάλει γραπτό αίτθμα προσ τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ 

και Συντονιςμοφ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ, από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ εκάςτου υποψθφίων εργολάβων. 

Το πιςτοποιθτικό αποςτζλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι μζςα ςε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι του αιτιματοσ. Σε περίπτωςθ άπρακτθσ 

παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ, θ ανακζτουςα αρχι  δικαιοφται να προχωριςει ςτθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποκλείςει από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ τισ υποψιφιεσ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι και 

φφλαξθσ λόγω διάπραξθσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ. Ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίωσ: 

 H επιβολι ςε βάροσ τθσ υποψιφιασ εταιρείασ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν  πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

τθσ προςφοράσ, τουλάχιςτον δφο (2) πράξεων επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ ςυνολικοφ φψουσ τουλάχιςτον δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ, για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ κακεμιά από τισ 

οποίεσ χαρακτθρίηεται ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ κατά εφαρμογι τθσ υ.α 2063/Δ1 632/2011 ι οποιαςδιποτε 

διάταξθσ ρυκμίςει μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάςεων «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, 

 Η κιρυξθ ωσ ζκπτωτθσ τθσ υποψιφιασ εταιρείασ κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ,( παρ.7. «Όταν οι ελεγκτικοί 

μθχανιςμοί του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ διαπιςτϊνουν παραβάςεισ που αφοροφν αδιλωτθ εργαςία, 

τθν παράνομθ απαςχόλθςθ αλλοδαπϊν ι παραβάςεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ τθν 

ανακζτουςα αρχι.   Επίςθσ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ τθν ανακζτουςα αρχι για τισ πράξεισ επιβολισ προςτίμου που αφοροφν τισ 

ανωτζρω διαπιςτωκείςεσ παραβάςεισ. Η πράξθ επιβολισ προςτίμου ςτον εργολάβο για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χακτθρίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ ωσ « υψθλισ» ι « πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ για δεφτερθ φορά κατά τθ διάρκεια 

λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ οδθγεί υποχρεωτικά ςτθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από τθ ανακζτουςα αρχι και ςτθν κιρυξθ του 

εργολάβου ωσ  ζκπτωτου.») μζςα ςε χρονικό διάςτθμα (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ 

προςφοράσ. 

 Η επιβολι τθσ κφρωςθσ τθσ προςωρινισ διακοπισ τθσ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ι τμιματοσ ι τμθμάτων 

τθσ επιχείρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 1Β του άρκρου 24 του ν. 3996/2011, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) 

ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Για το χρονικό διάςτθμα που δεν καλφπτεται από το « Μθτρϊο Ραραβατϊν Εταιρειϊν Ραροχισ Υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι /και φφλαξθσ » οι 

εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι / και φφλαξθσ προςκομίηουν υποχρεωτικά ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου αυτϊν  

ενϊπιον του ςυμβολαιογράφου, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ « 

υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά του (υπο)φακζλου με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ-ΣΕΧΝΙΚΘ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» που 

απαιτείται ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα ςτο Άρκρο 7 να προςκομιςκοφν ςτθν Α.Α. εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν 

θλεκτρονικι υποβολι τουσ, με ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ κα προςκομίηονται ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ που 

διενεργεί τον διαγωνιςμό, με διαβιβαςτικό όπου αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία. 

Τα κατά περίπτωςθ προςκομιηόμενα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, όπωσ περιγράφονται ανωτζρω, κα υποβλθκοφν ςτον ΔΘΜΟ μζςα ςε καλά 

ςφραγιςμζνο ενιαίο κυρίωσ φάκελο, όπου ζξω απ' αυτόν κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα:  
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α) Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

β) Ο πλιρθσ τίτλοσ του ΔΘΜΟΤ που διενεργεί τθν εργαςία. 

γ) Ο πλιρθσ τίτλοσ και ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ. 

δ) Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

ε) Τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ιτοι τθν επωνυμία, τθν διεφκυνςθ, τον αρικμό τθλεφϊνου, τον αρικμό τθλεομοιοτυπίασ 

(fax) και τθν θλεκτρονικι του διεφκυνςθ (email).  Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία   όλων 

των μελϊν τθσ κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ. 

Ζτςι ενδεικτικά, ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ κυρίωσ φάκελοσ κα φζρει εξωτερικά τισ παρακάτω 

ενδείξεισ: ____________________________________________________________________________________________  

 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

> Υπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ: Ο Διμοσ  Aιγάλεω 

> ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ No: 7/18 (αναγράφεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου, θ απόφαςθ ζγκριςθσ των Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ ι άλλο 

διακριτικό γνϊριςμα αναφοράσ τθσ διακιρυξθσ) 

> Για τθν επιλογι αναδόχου για τθν εργαςία:  « Δαπάνεσ  Φφλαξθσ Εγκαταςτάςεων του Διμου » 

> Ημερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 

> Στοιχεία Αποςτολζα (Ρροςφζροντοσ): 

• επωνυμία, 

• διεφκυνςθ, 

• αρικμόσ τθλεφϊνου, 

• αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (fax), 

• θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΣΕΙ 

ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ» 

 

Άρκρο 12
ο
 

Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν (Ν. 4412/16 άρκρο 97) 

 

12.1 Οι προςφορζσ των υποψθφίων ςτο διαγωνιςμό ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ    διαγωνιηόμενουσ για ζνα (1) ζτοσ από τθν επομζνθ τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ. 

12.2 Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν διακιρυξθ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

12.3 Η διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν μπορεί να παρατακεί μζςω του Συςτιματοσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι πριν 

από τθν λιξθ τθσ, και κατ' ανϊτατο όριο ίςο με το παραπάνω οριηόμενο χρονικό διάςτθμα. Ζτςι, εάν προκφψει κζμα παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των 

προςφορϊν, θ Α.Α. απευκφνει ερϊτθμα προσ τουσ προςφζροντεσ μζςω του Συςτιματοσ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν, αν αποδζχονται 

τθν παράταςθ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Οι προςφζροντεσ οφείλουν να απαντιςουν ςχετικά μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτοφσ, και ςε περίπτωςθ που αποδζχονται τθν αιτοφμενθ παράταςθ, οφείλουν να 

ανανεϊςουν και τισ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ τουσ, αν αυτζσ δεν ιςχφουν για τθν τυχόν παράταςθ. Οι νζεσ εγγυθτικζσ επιςτολζσ πρζπει 

να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι ςτθν Α.Α. εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τουσ. Για τουσ 

διαγωνιηόμενουσ που αποδζχονται τθν παράταςθ, οι προςφορζσ τουσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το παραπάνω αυτό διάςτθμα. Μετά τθν 

λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ματαιϊνονται τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ, εκτόσ αν 

θ Α.Α. κρίνει αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον. Η ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του 

Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί. 

12.4 Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ, εφόςον αυτι είναι ςε ιςχφ. Σε 

περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο προςφζρων υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα: 

• ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ 

• κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια. 

Άρκρο 13
ο
 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ (Ν.4412/16 άρκρο 57) 

Δε γίνονται δεκτζσ με ποινι αποκλειςμοφ εναλλακτικζσ  Ρροςφορζσ.  

 

                                Άρκρο 14
ο
 

Προδικαςτικζσ Προςφυγζσ  (ΠΔ 39/04-05-2017 ΦΕΚ 64 Α) 
Δικαίωμα Άςκθςθσ Ρροςφυγισ 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ του νόμου 4412/2016 και ζχει ι είχε 
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υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, υποχρεοφται, πριν από τθν υποβολι των προβλεπομζνων ςτον Τίτλο 3 του ανωτζρω νόμου 
ενδίκων βοθκθμάτων, να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
(άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

Η άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του Τίτλου 3 του Βιβλίου IV του 
ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν (άρκρο 360 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τθ 
διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ δθμόςιων ςυμβάςεων εκτόσ από τθν προδικαςτικι προςφυγι τθσ παραγράφου 1 (άρκρο 360 παρ. 3 ν. 4412/2016). 

Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ (άρκρο 362 παρ. 4 ν. 4412/2016). 
Προκεςμία άςκθςθσ προςφυγισ 
1. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα, αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με 
θλεκτρονικά μζςα ι με τθλεομοιοτυπία (άρκρο 361 παρ. 1 περ. αϋ ν. 4412/2016) ι 
β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν 
άλλα μζςα επικοινωνίασ (άρκρο 361 παρ. 1 περ. βϋ ν. 4412/2016), άλλωσ 
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερομζνου 
οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δζκα πζντε 
(15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ άρκρο 361 παρ. 1 περ. γϋ ν. 
4412/2016). 

2. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ 
ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ (άρκρο 361 παρ. 2 ν. 4412/2016). 
Παράβολο 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται από τον προςφεφγοντα παράβολο υπζρ του Δθμοςίου, το φψοσ του 
οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,50 τοισ εκατό (0,50%) τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ (χωρίσ Φ.Π.Α.) τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το φψοσ του 
παράβολου υπολογίηεται επί τθσ αξίασ του τμιματοσ ι των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τα οποία αςκείται θ προδικαςτικι προςφυγι 
(άρκρο 363 παρ. 2 ν. 4412/) και δεν μπορεί να είναι κατϊτερο των εξακοςίων (600) ευρϊ οφτε ανϊτερο των δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) ευρϊ.  
Το παράβολο καταβάλλεται κατά τθν κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Η ωσ άνω κατάκεςθ του παραβόλου γίνεται θλεκτρονικά μζςω 
τθσ εφαρμογισ e-παράβολου ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (ΓΓΡΣ) και αποτελεί ζςοδο του 
κρατικοφ προχπολογιςμοφ. Για τθν απόδειξθ τθσ καταβολισ και τθσ είςπραξθσ του παράβολου ο προςφεφγων υποχρεοφται να επιςυνάψει ςτο 
προβλεπόμενο ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 8 του παρόντοσ Κανονιςμοφ ζντυπο προςφυγισ του Ραραρτιματοσ Ι εκτυπωμζνο αντίγραφο 
θλεκτρονικισ πλθρωμισ του ποςοφ ςε Τράπεηα, επικυρωμζνθ εκτφπωςθ από τθ ςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 
του Υπουργείου Οικονομικϊν ότι το ωσ άνω παράβολο, υπό τον αντίςτοιχο Κωδικό, φζρει τθν ζνδειξθ “πλθρωμζνο” κακϊσ και βεβαίωςθ περί 
ελζγχου και δζςμευςθσ του θλεκτρονικοφ παράβολου από τθν Υπθρεςία που το αποδζχεται. 
Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ ι ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα 
με τθν απόφαςθ του οικείου ςχθματιςμοφ τθσ ΑΕΡΡ, που εξζταςε τθν προδικαςτικι προςφυγι. Επίςθσ, επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα και 
ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ (άρκρο 363 παρ. 5 ν. 4412/2016). 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν όςα προβλζπονται και περιγράφονται ςτο Π.Δ. 39/04-05-2017 (ΦΕΚ 64 Α) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν 
Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν» όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

 
Άρκρο 15

ο 

Προςφερόμενθ τιμι 

15.1 Στθν τιμι τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από το Φ.Ρ.Α. για 

εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ και ςτθν μελζτθ. 

15.2 Η προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςε Ευρϊ. 

15.3 Στθν οικονομικι προςφορά κα αναφζρεται θ τιμι χωρίσ Φ. Ρ. Α. ςε Ευρϊ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. 

15.4 Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ χωρίσ , απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ρροςφορά που δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 

προςφερόμενθ τιμι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

15.5 Η προςφερόμενθ τιμι κα είναι ςτακερι κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 

 

Άρκρο 16
ο
 

Σρόποσ  διενζργειασ του διαγωνιςμοφ - Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

16.1 Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τθν απαιτοφμενθ από το ςφςτθμα διαδικαςία, από το 

αρμόδιο ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι Διενζργειασ και 

Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν ), εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και 

διαδικαςιϊν. 

16.2 Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, εντόσ τεςςάρων (4) εργάςιμων θμερϊν μετά τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ςε θμερομθνία και ϊρα που κακορίηεται από το Διμο Αιγάλεω. 

16.3 Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των θλεκτρονικϊν (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». Οι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των 

αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ, των οποίων οι προςφορζσ 

κρίκθκαν αποδεκτζσ, μετά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν. Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των 

προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», οι 
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προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν 

που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

Άρκρο 17
ο
 

Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμοδίων 

πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων 

ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ειδικότερα : 

17.1 Σζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ςτθν θμερομθνία και ϊρα που 

κακορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, αποςφραγίηονται θλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ - Σεχνικι Προςφορά» 

μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν, και οι ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν πλζον πρόςβαςθ για ενθμζρωςθ ςτο 

περιεχόμενο αυτϊν. Για τθν αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με θλεκτρονικό μινυμα / ειδοποίθςθ, που παράγεται αυτόματα 

από το ςφςτθμα. 

17.2 Η αρμόδια επιτροπι αποςφράγιςθσ - ελζγχου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, παραλαμβάνει τουσ ενςφράγιςτουσ φακζλουσ με τα 

τυχόν επιμζρουσ απαιτοφμενα ςε ζντυπθ μορφι δικαιολογθτικά των προςφορϊν, τα οποία ζχουν κατατεκεί ςτθν Υπθρεςία ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Η επιτροπι αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και τουσ υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικισ Ρροςφοράσ». 

    Οι υποφάκελοι με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» δεν αποςφραγίηονται. 

17.3  Μετά και τθν ωσ άνω αποςφράγιςθ, θ επιτροπι προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ όςων ζχουν  υποβάλει προςφορζσ, ςε πρακτικό 

αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν - τεχνικϊν προςφορϊν, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. 

17.4 Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ προχωρεί ςτθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ για τθν πλθρότθτα και τθν νομιμότθτά τουσ - ςφμφωνα με τα ιςχφοντα - κακϊσ και των τεχνικϊν προςφορϊν για τθ 

ςυμφωνία ι αςυμφωνία τουσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ / απαιτιςεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

17.5  Κατά το ςτάδιο αυτό τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ από το Διμο Αιγάλεω , μποροφν να 

απευκφνουν αιτιματα  θλεκτρονικά, μζςω τθσ παρεχόμενθσ από το ςφςτθμα εφαρμογισ, ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ - οικονομικοφσ 

φορείσ, για παροχι διευκρινίςεων ι ςυμπλθρϊςεων επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό 

χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται, με ποινι αποκλειςμοφ ςε αντίκετθ περίπτωςθ, να παρζχουν θλεκτρονικά μζςω του 

ςυςτιματοσ και κατά περίπτωςθ εγγράφωσ (αν ηθτθκεί) τισ ηθτοφμενεσ διευκρινίςεισ - ςυμπλθρϊςεισ εντόσ των προκεςμιϊν που τουσ 

ορίηονται. 

17.6 Μετά τθν ολοκλιρωςθ ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ελζγχει τουσ φακζλουσ τεχνικισ 

προςφοράσ αυτϊν που δεν αποκλείονται με βάςθ τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Σε επόμενεσ ςυνεχόμενεσ κλειςτζσ 

ςυνεδριάςεισ τθσ, θ Επιτροπι κα ελζγξει και κα αξιολογιςει το περιεχόμενο των  τεχνικϊν προςφορϊν, προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν 

ικανοποιοφν τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και κα καταχωριςει, ςε ςχετικό Ρρακτικό τθσ, τυχόν προςφορζσ που χαρακτθρίηει απορριπτζεσ, 

αναλφοντασ, για κάκε μία από αυτζσ, τουσ ακριβείσ λόγουσ απόρριψθσ. 

17.7  Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν Ρροςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ 

Συνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ςυμφζροντα τουσ, τότε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να ςθμειϊνει ςτο ςχετικό πεδίο του ςυςτιματοσ 

με τθν ζνδειξθ «Εμπιςτευτικό». Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφνανται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι Συνδιαγωνιηόμενοι. 

Η ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνον ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά 

ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

17.8   Με το Ρρακτικό αυτό θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προτείνει τον αποκλειςμό περιπτϊςεων παραβίαςθσ των όρων ι ζλλειψθσ 

δικαιολογθτικϊν, χαρακτθρίηει ποιεσ προςφορζσ κρίνονται «τυπικά αποδεκτζσ ι μθ». και το πρακτικό αποςτζλλεται με θλεκτρονικό μινυμα 

(με χριςθ του ςυςτιματοσ) ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

17.9  Aκολουκεί θ κατά τα προβλεπόμενα ζκδοςθ απόφαςθσ από τθν Οικονομικι Επιτροπι για το υπόψθ ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Η απόφαςθ 

αναρτάται θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα ςτο χϊρου του διαγωνιςμοφ και ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ ( μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ) με 

χριςθ του Συςτιματοσ, ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για ενθμζρωςθ. 

17.10 Ακολουκεί θ αξιολόγθςθ από τθν επιτροπι των οικονομικϊν προςφορϊν, κατά τθν οποία οι οικονομικζσ προςφορζσ ελζγχονται 

ζναντι των όρων τθσ διακιρυξθσ και όςεσ κρικοφν παραδεκτζσ κατατάςςονται με βάςθ το κριτιριο κατακφρωςθσ. 

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

Εάν οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι πριν 

απορρίψει τισ προςφορζσ, ηθτά γραπτϊσ διευκρινίςεισ για τθ ςφνκεςθ τθσ προςφοράσ τισ οποίεσ τυχόν κρίνει ςκόπιμεσ. 
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Σε κάκε περίπτωςθ για τθν κατακφρωςθ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι, θ δε απόφαςθ κατακφρωςθσ υποβάλλεται για ζλεγχο 

νομιμότθτασ ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι όπωσ αναλυτικά 

περιγράφεται ςτο ςχετικό άρκρο 14 τθσ παροφςθσ. 

 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί θλεκτρονικά μζςω του ΕΣΗΔΗΣ τον προςφζροντα, ςτον οποίο 

πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ «προςωρινό ανάδοχο», να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α' 74) των ακόλουκων δικαιολογθτικϊν : 

 

- ΤΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΠΡΟΚΟΜΙΗΟΤΝ ΣΑ ΚΑΣΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ: 

I. Νομιμοποιθτικά Ζγγραφα: 

Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία κακϊσ και τισ μεταβολζσ του. 

II. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου εξάμθνου, από το οποίο προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για 

αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα 

ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, ο Υποψιφιοσ κα πρζπει να επιςυνάπτει ςε θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι .pdf 

τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

III. Ιςχφον Πιςτοποιθτικό του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου που τθρείται ςτο κράτοσ - μζλοσ εγκατάςταςθσ του 

οικονομικοφ φορζα, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι του ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

IV. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει 

να καταβάλλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό. 

V. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, 

αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 

πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ 

διαδικαςία. 

VI. Πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ) για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ 

προςωπικό, από τα οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν καταβολι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ. Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια 

ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

VII. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, (φορολογικι ενθμερότθτα), από το οποίο να προκφπτει ότι είναι 

ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, το οποίο χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

- ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ, ΘΜΕΔΑΠΑ Θ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΚΟΜΙΗΟΤΝ ΣΑ ΚΑΣΩΘΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ:  

I. Νομιμοποιθτικά Ζγγραφα: 

Για Ημεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (ΑΕ) ι Εταιρείασ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (ΕΡΕ): 

α) Αντίγραφο από το τθροφμενο ςτθν αρμόδια κατά περίπτωςθ διοικθτικι ι δικαςτικι αρχι τελευταίο ιςχφον καταςτατικό τθσ 

ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρείασ, ςυνοδευόμενο από το αντίςτοιχο ΦΕΚ με τισ τυχόν τροποποιιςεισ αυτοφ ι τθ δθμοςίευςθ ςτο 

διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ (άρκρο 2 παρ. 1 του Ν. 4250 / Α' / 26-03-2014). 
Για Ημεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (ΟΕ ι ΕΕ): 

α) Επίςθμο αντίγραφο του τελευταίου ςε ιςχφ κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ το οποίο περιλαμβάνει το ςφνολο των 

τροποποιιςεων.  

β) Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι.  

 

Για Αλλοδαπά νομικά πρόςωπα : 

α) Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά με αυτά που αναφζρονται ςτισ ανωτζρω 

υποπαραγράφουσ τα οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ και από τα οποία αποδεικνφεται θ 

νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία τουσ, θ εγγραφι ςτα προβλεπόμενα μθτρϊα εταιριϊν και το τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό, και οι λοιπζσ 

πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, που ηθτοφνται ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ. 

β) Σε περίπτωςθ που το οικείο κράτοσ δεν εκδίδει κάποιο ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό από  αυτά που ηθτοφνται πιο πάνω, ι που αυτό δεν 

καλφπτει όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, αυτό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερόμενου ι, ςτα κράτθ μζλθ 

όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι προζλευςθσ. Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ 

ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο 

ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. Η υποχρζωςθ αυτι αφορά όλεσ τισ πιο πάνω κατθγορίεσ υποψθφίων. Για IKE 
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ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν: α) Επίςθμο αντίγραφο του τελευταίου ςε ιςχφ κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ το 

οποίο περιλαμβάνει το ςφνολο των τροποποιιςεων. β) Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι. 

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προςφερόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν προςφορά υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. 

II. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου το οποίο αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ και ςτο νόμιμο εκπρόςωπο για: 

α) τισ εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε), 

β) τισ προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε & Ε.Ε), 

γ) τισ εταιρείεσ (ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν) Ι.Κ.Ε. 
Ειδικότερα για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε), το Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου αφορά: 

α) τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο και όλα τα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου 

III. Ιςχφον Πιςτοποιθτικό του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου που τθρείται ςτο κράτοσ - μζλοσ εγκατάςταςθσ του 

οικονομικοφ φορζα, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι του ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

IV. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει 

να καταβάλλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ προςωπικό. 

V. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, 

αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

VI. Πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ) για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτοφσ 

προςωπικό, από τα οποία να προκφπτουν ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τθν καταβολι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ. Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια 

ιςχφοσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Ειδικότερα: 

α) Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο. Ε.), ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε. Ε.), εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε. Ρ. Ε.), εταιρείεσ (ιδιωτικϊν 

κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν) Ι.Κ.Ε. και οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α. Ε.), κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. 

I. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, (φορολογικι ενθμερότθτα), από το οποίο να προκφπτει ότι είναι 

ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ το οποίο χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ζωσ και τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

17.14  Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

17.15  Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτο αρμόδιο όργανο 

αξιολόγθςθσ. 

17.16 Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία 

ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 

ςε αυτόν. 

17.17 Η υποβολι των επικαιροποιθμζνων πραγματοποιείται θλεκτρονικά, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Επίςθσ, προςκομίηονται ςε φυςικι 

μορφι, με ποινι αποκλειςμοφ ςε αντίκετθ περίπτωςθ, εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν (από τθν θλεκτρονικι υποβολι) ςτο πρωτόκολλο του 

Διμου Αιγάλεω . 

17.18 Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το ΤΕΥΔ, είναι 

ψευδι ι ανακριβι, ι δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των Ν. 4412/16 ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε 

τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι 

διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

17.19 Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 

όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του 

προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

17.20 Στθ ςυνζχεια, θ Οικονομικι Επιτροπι εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα τθν απόφαςθ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ. 

Η απόφαςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ και ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ (μζςω θλεκτρονικοφ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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μθνφματοσ) με χριςθ του Συςτιματοσ, αποςτζλλεται με μζριμνα τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, για 

ενθμζρωςθ. 

17.21 Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από 

προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμοδίου για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου. 

17.22 Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά τθν κρίςθ του αρμοδίου για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου, 

ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

17.23 Σε κάκε περίπτωςθ για τθν κατακφρωςθ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου, θ δε ςχετικι απόφαςθ υποβάλλεται ςτον 

Γενικό Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ για ζλεγχο νομιμότθτασ. Η απόφαςθ για τθν κατακφρωςθ τθσ δθμοπραςίασ είναι δυνατό 

να λθφκεί και μετά τθν πάροδο ιςχφοσ των προςφορϊν και θ ςφμβαςθ να καταρτιςτεί ζγκυρα, εάν ςυμφωνεί και ο ανάδοχοσ.  

Άρκρο 18
ο
 

Χρόνοσ και τρόποσ πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία, ζχουν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα που παράγονται ςτο Σφςτθμα με 

τον τρόπο και ςτο χρόνο που ορίηεται από τισ κατά περίπτωςθ κείμενεσ διατάξεισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 5ου 

άρκρου του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το θλεκτρονικό δθμόςιο ζγγραφο (Υπουργικι Απόφαςθ ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 

Β'/23-4-2012) και αυτϊν τθσ περίπτωςθσ (β) τθσ 2
θσ

 παραγράφου του 6
ου

 άρκρου του Ν. 4155/2013. 

 

Άρκρο 19
ο
 

Κρίςθ αποτελζςματοσ διαγωνιςμοφ 

Το αρμόδιο όργανο για τθν αξιολόγθςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ με γνωμοδότθςθ του προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου 

που αποφαςίηει ςχετικά, μπορεί να προτείνει : Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν ι γενικϊν υπθρεςιϊν, το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι 

μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό, που κα κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ,  

α. Κατακφρωςθ τθσ εργαςίασ 

β. Ματαίωςθ του αποτελζςματοσ και επανάλθψθ με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

γ Τθν διενζργεια κλιρωςθσ μεταξφ ιςότιμων προςφορϊν.  

 

Άρκρο 20
ο
 

Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ και υπογραφι ςφμβαςθσ ( Ν.4412/16 , άρκρο 105) 

20.1 Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

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

προςφζροντεσ. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και όταν 

ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ 

προδικαςτικισ και δικαςτικισ Ρροςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, 

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του 

άρκρου 80 του Ν.4412/16, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

20.3 Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να 

προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

20.4 Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν 

προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ 

κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ 

από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ 

το άρκρο 106 του Ν.4412/16 . 

 
 Άρκρο 21

ο
 

φμβαςθ 

Η ςφμβαςθ καταρτίηεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται με 

βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, των τευχϊν που τθν ςυνοδεφουν και τθν προςφορά του αναδόχου που ζγινε αποδεκτι από το Διμο, κακϊσ και 

τισ τυχοφςεσ τροποποιιςεισ όρων που και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ζγιναν αποδεκτζσ. Η ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει όρουσ 

αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα εξισ : 

- Τον τόπο και τον χρόνο τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

- Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

- Τθν ςχετικι εργαςία 

- Τθν ςυμφωνθκείςα τιμι. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοςθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

ΑΔΑ: Ω3ΕΘΩ6Ν-53Ν



 16 

- Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα και με τθν τεχνικι προςφορά του αναδόχου. 

- Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ. 

- Τον τρόπο παραλαβισ. 

- Τον τρόπο πλθρωμισ. 

- Τισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ. 

- Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν. 

- Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ. 

     Η ςφμβαςθ υπογράφεται για τον Διμο από τον Διμαρχο. Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ κα παραμείνει αναλλοίωτο κατά τθν εκτζλεςι τθσ. Η 

ςφμβαςθ τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλζπεται από ςυμβατικό όρο ι όταν ςυμφωνιςουν και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ φςτερα από 

γνωμοδότθςθ των αρμόδιων οργάνων αξιολόγθςθσ Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςκθκε όταν :  

α) Ζχει γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν επιβλθκεί τυχόν κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ. 

 β) Ζχουν εκπλθρωκεί και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και ζχουν αποδεςμευτεί οι ςχετικζσ 

εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα. 

 

Άρκρο 22
ο
 

Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ( Ν 4412/16, άρκρο 206,208,209,213) - Κυρϊςεισ ( Ν 4412/16, άρκρο 207) 

Η προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ορίηεται  δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ ανάγκθσ 

παράταςθσ ι μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/16. Η βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ κα 

πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του Διμου, κατόπιν ποςοτικοφ και ποιοτικοφ ελζγχου, με μακροςκοπικι εξζταςθ, με 

τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 208,213, του 

Ν.4412/16.  
 

Άρκρο 23
ο
 

Πλθρωμι του αναδόχου ( Ν 4412/16, άρκρο 200) 
Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ & κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. Ο Φ.Ρ.Α 
βαρφνει το Διμο. 
                                                               

Άρκρο 24
ο
 

Διαφορζσ διακιρυξθσ - νόμων 
Πταν θ διακιρυξθ ζχει αςάφεια υπεριςχφει ο Ν.4412/16. Συμπλθρωματικά ιςχφουν ο Ν. 3852/2010 «Καλλικράτθσ» και ο Ν. 3463/2006 
«Καποδίςτριασ», κακ' ό μζροσ δεν ζχει καταργθκεί από το Ν. 3852/2010. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι ανωτζρω 
διατάξεισ. 

 
Άρκρο 25

ο
 

Δθμοςίευςθ ( Ν. 4412/16, άρκρο 66, 376 παράγραφοσ 4,5, 377,379) 

25.1 Η Ανακζτουςα αρχι κα μεριμνιςει για τα ακόλουκα: 

• τθν ανάρτθςθ τθσ Ρερίλθψθσ Διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, τθ δθμοςίευςθ ςτθ Διαφγεια, τθν καταχϊρθςθ ςτο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) και ςτο Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

25.2 Πλα τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα καταχωρθκοφν και ςτο διαδίκτυο, ςτθ διεφκυνςθ http://www .αigaleo.gr 

25.3 Η διακιρυξθ καταχωρικθκε και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό 
Αρικμό:   

25.4 Τον ανάδοχο τθσ παροχισ υπθρεςίασ βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ (υπζρ Δθμοςίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τουσ Ο.Τ.Α. α' βακμοφ, 
ειςφορζσ κλπ., που αναφζρονται ςτθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων, κακϊσ και θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ, αρχικισ και τυχόν 
επαναλθπτικισ. 

25.5 Για ότι δεν προβλζφκθκε ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 
                                                                                                           

ΕΘΕΩΡΘΘΘ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ 

ΣΘ Δ/ΝΘ ΠΡΑΙΝΟΤ 
 
 

ΠΑΠΟΤΣΘ ΑΡΣΕΜΙ 
ΣΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 

 
 
 

                   ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ 
Ο ΔΘΜΑΡΧΟ 

 
 
 

ΜΠΙΡΜΠΑ ΔΘΜΘΣΡΘ 

 
Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 
 

ΧΑΣΗΘΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΓΓΕΛΟ 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟ 

 

 

 

 

http://www/
http://www.promitheus.gov.gr/
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   ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                         «Δαπάνεσ φφλαξθσ εγκαταςτάςεων του Διμου» 
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   Δ/ΝΘ ΠΡΑΙΝΟΤ  
  ΣΜΘΜΑ:Αλςϊν & Αφλειων χϊρων  
  Δθμ.κτιρίων & Λοιπϊν Υποδομϊν 
  ΑΡ.ΜΕΛΕΣΘ   7/2018 
  Αρ.Πρωτ. 6727/16-3-2018 
  C.P.V  7971.3000-5                                                                                                                                            
  Κ.Α.: 00.6117.001 

   
ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

      
          Η παροφςα Τεχνικι Ζκκεςθ αφορά τθν εκ μζρουσ του Διμου Αιγάλεω ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ εγκαταςτάςεων του 
Διμου ςτο Άλςοσ Μπαρουτάδικο. 
      Η ζκταςθ του Άλςουσ είναι 143 ςτρζμματα και αποτελεί τον χϊρο αναψυχισ για τουσ πολίτεσ του Αιγάλεω, ταυτόχρονα επειδι φιλοξενεί 
περιμετρικά Ακλθτικά κζντρα και ςχολεία πολφ κάτοικοι διζρχονται κακθμερινά το Άλςοσ. 
     Η πυκνι φφτευςι του Άλςουσ δθμιουργεί ςυνκικεσ μθ ορατότθτασ και ςκίαςθσ με ςυνζπεια να καταφεφγουν ςϋαυτό παραβατικά άτομα, τα 
οποία προκαλοφν καταςτροφζσ ςτα κτίρια και αναηθτοφν ςτζγαςθ ςϋαυτό  .Επίςθσ ξθλϊνουν τον εξοπλιςμό του προκειμζνου να τον πουλιςουν 
και ςτθν προςπάκεια τουσ να ηεςτακοφν ανάβουν φωτιζσ κζτοντασ ζτςι ςε κίνδυνο τα κτίρια και το Άλςοσ  
    Βάςει του άρκρου 75 παρ.1 του Νομ.3463/2006 όπου οι Διμοι  οφείλουν να προςτατεφουν και να διαχειρίηονται τθν κάκε είδουσ  Δθμόςια 
περιουςία, ωσ εκ τοφτου, είναι ανάγκθ λοιπόν να φυλαχτοφν τα Δθμόςια κτίρια του Άλςουσ και ο περιβάλλον αυτϊν χϊροσ, με φφλαξθ και 
φροφρθςθ αυτϊν. 
 
      Ειδικότερα  οι υπθρεςίεσ φφλαξθσ αφοροφν: 

1. Στισ εγκαταςτάςεισ του κεάτρου Αλζξθσ Μινωτισ 
2. Τισ εγκαταςτάςεισ τθσ  Δ/νςθσ  Ρραςίνου (γραφεία, αποκικεσ, ςυνεργεία κ.λ.π) 
3. Το κτίριο του ςυλλόγου Ρυριτιδοποιείο ςτθν περιοχι τθσ Λίμνθσ 
4. Κτίρια αντλιοςταςίων 
5. Εγκατάςταςθ Αναρρίχθςθσ 
6. Δθμόςιεσ τουαλζτεσ Άλςουσ 
7. Διάφορεσ εγκαταςτάςεισ παιδικζσ χαρζσ, πυροςβεςτικζσ φωλιζσ ,εξοπλιςμόσ πάρκου,         κιόςκια, παγκάκια, βρφςεσ 
8. Μνθμεία, γλυπτά, καμινάδα, ςιντριβάνια  κ.λ.π 

      Ο χϊροσ ςτον οποίο βρίςκονται τα εν λόγω κτίρια οριοκετείται κατά κφριο λόγο από τθν περίφραξθ του Άλςουσ που βρίςκεται ανάμεςα ςτισ 
οδοφσ: Iερά Οδό, Ολυμπίασ ,Εδζςςθσ, Δθμθτςάνθσ, Αγίου Σπυρίδωνοσ, Ρελοποννιςου  Σουλίου, Δαρδανελίων. 
    Το γεγονόσ ότι το προςωπικό φφλαξθσ  (φφλακεσ) του Διμου  ζχει μειωκεί δραματικά  λόγω  τθσ ςυνταξιοδότθςθσ, αυτι τθ ςτιγμι υπθρετοφν 
ςτο Διμο 9 φφλακεσ Σχολικϊν κτιρίων και 1 φφλακα Δθμοτικϊν Κτιρίων. θ αναςτολι των προςλιψεων ςτο Δθμόςιο και θ αλλαγι τθσ δομισ τθσ 
Δθμοτικισ Αςτυνομίασ όπου από τα 35 άτομα που μετατάχκθκαν επζςτρεψαν ςτον Διμο 6 άτομα με αυξθμζνεσ αρμοδιότθτεσ δθμιουργεί 
πρόβλθμα αδυναμίασ του Διμου Αιγάλεω να προςτατεφςει τα Δθμοτικά κτίρια με το προςωπικό που διακζτει. 
   Η φφλαξθ του χϊρου εκτόσ του ότι δθμιουργεί κλίμα αςφάλειασ ςτουσ δθμότεσ χριςτεσ του Άλςουσ (ακλθτζσ, περιπατθτζσ, διερχόμενουσ κ.λ.π) 
ζχει ευεργετικά, ανακλαςτικά αποτελζςματα είναι δθλαδι ζνα μζτρο που κατατείνει ςτον περιοριςμό τθσ ηθμιάσ με το ελάχιςτο κόςτοσ για τον 
Διμο. Δεδομζνου ότι οι επανειλθμμζνεσ  φκορζσ και οι βανδαλιςμοί δθμοτικϊν κτιρίων και χϊρων των οποίων θ αποκατάςταςθ ζχει πολλαπλό 
κόςτοσ  για το Διμο από τθν εξαςφάλιςθ ενόσ επαρκοφσ ςυςτιματοσ φφλαξθσ. Δεδομζνου ότι αποτελεί  εςφαλμζνθ αντίλθψθ θ καταςτολι από 
τθν πρόλθψθ πράγμα το οποίο κα επιτευχκεί με τθν  φφλαξθ. 
       Επιπλζον αποτελεί και μια απαίτθςθ των πολιτϊν αφοφ κα πάψει ο χϊροσ του Άλςουσ τισ βραδινζσ ϊρεσ  να είναι χϊροσ παραβατικότθτασ 
και εγκλθματικότθτασ. 
  Η υποχρζωςθ του Διμου απορρζει από το Νόμο 3731/2008   άρκρο 21 παρ.11 όπου οι ανάγκεσ των Ο.Τ.Α για φφλαξθ και φροφρθςθ των  
εγκαταςτάςεων είναι δυνατόν να καλφπτονται ,κατόπιν  διαδικαςιϊν, από επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν που λειτουργοφν νόμιμα. 
      Συνεπϊσ ο Διμοσ βάςει του παραπάνω Νόμου και τθσ υποχρζωςθσ του από τον Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει 
κάκε μζτρο προκειμζνου να φυλάξει τθν Δθμοτικι περιουςία. 

Η φφλαξθ κα γίνει με εποχοφμενεσ περιπολίεσ όλο το 24ϊρο. 
      Η εργαςία κα γίνει εισ βάροσ του Κ.Α.00.6117.001 του προχπολογιςμοφ του 2018 κα διαρκζςει  12 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
και κα ολοκλθρωκεί κατά το ζτοσ 2019. 
                                            

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
Άρκρο 1

ο
 

Αντικείμενο τθσ εργαςίασ –τόποσ εργαςίασ 
Τα αναλθφκζντα από τθν ςφμβαςθ κτίρια το οποία πρζπει να φυλάςςονται βρίςκονται εντόσ του Άλςουσ Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο),όπωσ 
περιγράφονται ςτθ Τεχνικι Ζκκεςθ. 
 
Άρκρο 2

ο
 

Σρόποι φφλαξθσ 
Ο ανάδοχοσ που κα προκφψει ,υποχρεοφται να ςυγκροτιςει περιπολίεσ όπωσ φαίνονται ςτο πίνακα : 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΜΕΡΕ ΦΤΛΑΞΗ ΩΡΑΡΙΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΣΟΜΑ ΟΧΗΜΑ 
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 ΔΕΥΤΕΑ-ΚΥΙΑΚΗ 6.00π.μ-15.00μ.μ 1 1 

  15.00μ.μ-23.00μ.μ 2 1 

  23.00μ.μ-6.00π.μ 2 1 

 
Κατά τθν φφλαξθ κα χρθςιμοποιείται  τετράτροχο όχθμα και οι περιπολίεσ κα  γίνονται ς’ όλο το μικοσ του Άλςουσ « Μπαρουτάδικο»  κα 
εςτιάηονται όμωσ  πζριξ των κτιρίων,  ϊςτε να αποφευχκεί θ περίπτωςθ τθσ κατάλθψισ τουσ. 
 
Άρκρο 3

ο
 

Παρεχόμενεσ Τπθρεςίεσ –Τποχρεϊςεισ φυλάκων 
 
    Η υπθρεςία τθσ φφλαξθσ κα γίνεται από ικανό αρικμό ατόμων (φυλάκων) κατάλλθλα εκπαιδευμζνων ϊςτε 
-  Κατά τθν ανάλθψθ τθσ υπθρεςίασ τουσ κα πρζπει να προβαίνουν ςε μια καλι ζρευνα ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ των κτιρίων κζατρο κ.λ.π  
ελζγχοντασ καλά πόρτεσ  ειςόδουσ . 
-   Η περιπολία κα γίνεται γφρω και εντόσ κτιρίων και ςτα όρια του Άλςουσ.. 
-  Σε περίπτωςθ παράνομθσ ενζργειασ κα ειδοποιείται αμζςωσ  το Αςτυνομικό Τμιμα τθσ περιοχισ. 
-  Η εταιρεία κα διακζτει κζντρο λιψθσ ςθμάτων ϊςτε να υπάρχει επικοινωνία με το κζντρο. 
-  Καταγραφι κακθμερινι των ςυμβάντων ςε βιβλίο το οποίο βρίςκεται το ςθμείο που κα οριςκεί ςαν βάςθ ι ςτο όχθμα. 
Το βιβλίο αυτό επιδεικνφεται ςτο επιβλζποντα του Διμου προκειμζνου να κάνει ζλεγχο. 
-  Κάκε εργαηόμενοσ οφείλει να φζρει μαηί του 
1.   Αντίγραφο άδειασ εργαςίασ( θ οποία εκδίδεται από τθν Αςτυνομικι Δ/νςθ ι Δ/νςθ Αςφαλείασ άρκρο 3 του Ν.2518/97) ( ΦΕΚ Α 164) « 
Ρροχποκζςεισ λειτουργίασ ιδιωτικϊν επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν αςφαλείασ, Ρροςόντα και υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ αυτϊν και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ αυτόσ ζχει τροποιθκεί από το Ν.3206/2003 ( ΦΕΚ Α 298) και τον Ν. 3707/2008 να είναι ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ χρονικι 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει τθν ανανζωςθ 
αυτισ.  
2.   Ειδικι ταυτότθτα SECURITY με τα ςτοιχεία του εργαηόμενου για να τθν δείχνει ςε περίπτωςθ που χρειαςκεί 
3.   Αςφρματο φορτιςμζνο 

- να φοράει ςφμφωνα με το νόμο αλεξίςφαιρο γιλζκο  
- να φοράει τθν εγκεκριμζνθ   ςτολι εργαςίασ 
- να προςζρχεται εγκαίρωσ (15ϋ’ πριν )ςτθν εργαςία  του και να αποχωρεί αφοφ παραδϊςει και    ενθμερϊςει τθν επόμενθ βάρδια 
- πριν τθν αποχϊρθςθ ενθμερϊνει το βιβλίο ςυμβάντων 
- διατθρεί ςε άριςτθ κατάςταςθ τα όργανα που χρθςιμοποιεί για φφλαξθ(φακόσ ,αςφρματοσ, αδιάβροχο τηάκετ ,βιβλίο ςυμβάντων 

φφλαξθσ κ.λ.π) 
- δεν κάνει χριςθ αλκοολοφχων ποτϊν ι άλλων ουςιϊν κατά τθν υπθρεςία  
- χρθςιμοποιεί τθλζφωνα, οχιματα κ.λ.π  αποκλειςτικά για υπθρεςιακοφσ λόγουσ 
- -τθρεί ςτάςθ εχζμυκθ για τθν εργαςία του  
- δεν χρθςιμοποιεί οποιοδιποτε είδοσ οπλιςμοφ(χειροπζδεσ, ςπρζι, γκλοπ κ.λ.π) 
- ςυνεργάηεται με κρατικζσ Αρχζσ (Αςτυνομία ,ΕΚΑΒ-Ρυροςβεςτικι κ.λ.π)αν χρειαςκεί. 
- ςυμπεριφζρεται αυςτθρά υπθρεςιακά με ευπρζπεια και ευγζνεια  
- απαντά ςε ερωτιςεισ για πλθροφόρθςθ (οδϊν κ.λπ)των πολιτϊν 
- ςυνεργάηεται με τθν επιβλζπουςα αρχι για ενθμζρωςθ ι λφςθ κεμάτων 
- θ εταιρεία υποχρεοφται να κάνει ελζγχουσ (που καταγράφονται ςτο βιβλίο «βαρδιολόγιο») προκειμζνου να παρζχονται 

αποτελεςματικζσ υπθρεςίεσ. 
Κάκε βάρδια πρζπει να ζχει  
Φακό περιπολίασ 
Αςφρματο ενδοεπικοινωνίασ 
Εταιρικι κινθτι επικοινωνία 
Ηλεκτρονικι ςθμειακι αναγνϊριςθ 
 

Άρκρο 4
ο 

υμπλθρωματικά κακικοντα προςωπικοφ φφλαξθσ –κυρϊςεισ 
 
    Σε ςυνεννόθςθ πάντα με τθν εποπτεφουςα αρχι (Δ/νςθ Ρραςίνου) και ςε ςυνεργαςία με τα αςτυνομικά όργανα ,οργανϊνουν τθν 
απομάκρυνςθ κάκε παρανομοφντα ι όςων αποπειρϊνται να παρανομιςουν. 
    Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ πλθμμελοφσ  φφλαξθσ κα επιβάλλονται κυρϊςεισ  ςφμφωνα με το άρκρο 185 Ν. 4412/16. 
   Το προςωπικό πρζπει να είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο ϊςτε να εργάηεται αποτελεςματικά τθρϊντασ τθ νομοκεςία ςε ςυνεργαςία πάντα και  
με τισ Αςτυνομικζσ Αρχζσ προκειμζνου να περιφρουρεί τα κτίρια και τον περιβάλλον αυτϊν χϊρο. 
 
 Αιγάλεω 16-3-2018 
 

ΕΘΕΩΡΘΘΘ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ 

ΣΘ Δ/ΝΘ ΠΡΑΙΝΟΤ 
 
 

ΠΑΠΟΤΣΘ ΑΡΣΕΜΙ 
ΣΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 

 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ 
Ο ΔΘΜΑΡΧΟ 

 
 
 

ΜΠΙΡΜΠΑ ΔΘΜΘΣΡΘ 

 
Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 
 

ΧΑΣΗΘΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΓΓΕΛΟ 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                            Τπθρεςία:      
   ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                         «Δαπάνεσ φφλαξθσ εγκαταςτάςεων του Διμου» 
  ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                                                                                                                             
   Δ/ΝΘ ΠΡΑΙΝΟΤ  
  ΣΜΘΜΑ:Αλςϊν & Αφλειων χϊρων  
  Δθμ.κτιρίων & Λοιπϊν Υποδομϊν 
  ΑΡ.ΜΕΛΕΣΘ  7 /2018 
  Αρ.Πρωτ.: 6727/16-3-2018 
  C.P.V      7971.3000-5                                                                                                                                            
  Κ.Α: 00.6117.001 
        

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
      Η ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν  υπθρεςίασ για «Δαπάνεσ φφλαξθσ εγκαταςτάςεων του Διμου (άρκρο 21 παρ.11 του 
Ν.3731/2008)» ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.60/2007 και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ανζρχεται ςτα  100.000,00 ευρϊ με το Φ.Ρ.Α. 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΙΩΝ:ΘΕΑΤΟ «ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ»,ΤΟ ΚΤΙΙΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΡΑΣΙΝΟΥ, ΤΟ 
ΡΕΙΡΤΕΟ ΡΕΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ   ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ 
ΧΩΟ,ΡΟΥ ΟΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: 
OΔΟ- ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ-ΟΛΤΜΠΙΑ-ΕΔΕΘ ΕΩ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΣΟΤ ΑΛΟΤ  ΣΑ ΣΕΙ ΑΓΙΟΤ ΠΤΡΙΔΩΝΟ 
 
 
 
 
                                                          ΠΟΟ 
 
                                                        Φ.Ρ.Α 24% 
 
                                                          ΤΝΟΛΟ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6.720,43 Χ 12 μινεσ = 80.645,16 

                                       
                                       19.354,84 

                                      100.000,00 

                                                                                                                 
Για τον υπολογιςμό τθσ δαπάνθσ λιφκθκαν υπόψιν οι τιμζσ τθσ Συλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ οι ϊρεσ φφλαξθσ το υπόδειγμα του  

αρ.68 τουΝ.3863/2010.  Η τιμι υπολογιςμοφ του κόςτουσ μορφοποιικθκε μετά από ζρευνα που ζγινε ςτισ τρζχουςεσ τιμζσ τθσ αγοράσ για 
τθν παροχι υπθρεςιϊν. 

Στθν τιμι προςφοράσ περιλαμβάνονται πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ  αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, Διοικθτικό κόςτοσ  αναλϊςιμα, 
εργολαβικό κζρδοσ, νόμιμεσ υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεισ ζξοδα ςυντιρθςθσ και κίνθςθσ αυτοκινιτου . 
 

 
ΕΘΕΩΡΘΘΘ 

Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ 
ΣΘ Δ/ΝΘ ΠΡΑΙΝΟΤ 

 
ΠΑΠΟΤΣΘ ΑΡΣΕΜΙ 

ΣΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 

 
                  ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ 

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ 
 
 
 

ΜΠΙΡΜΠΑ ΔΘΜΘΣΡΘ 

 
Αιγάλεω 16-3-2018 

 
Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 
ΧΑΣΗΘΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΓΓΕΛΟ 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟ 
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   ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                            Τπθρεςία:      

   ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                         «Δαπάνεσ φφλαξθσ εγκαταςτάςεων του Διμου» 
  ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ                                                                                                                                                                                             
   Δ/ΝΘ ΠΡΑΙΝΟΤ  
  ΣΜΘΜΑ:Αλςϊν & Αφλειων χϊρων  
  Δθμ.κτιρίων & Λοιπϊν Υποδομϊν 
  ΑΡ.ΜΕΛΕΣΘ  7 /2018 
  Αρ.Πρωτ.: 6727/16-3-2018 
  C.P.V      7971.3000-5                                                                                                                                            
  Κ.Α.Ε:00.6117.001 

 
 

ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
    
Άρκρο 1

ο
  

Αντικείμενο ςυγγραφισ 
Στθν παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων διατυπϊνονται οι όροι με τουσ οποίουσ ο ανάδοχοσ που κα επιλεχκεί κα παρζχει υπθρεςίεσ Φφλαξθσ 
των εγκαταςτάςεων ςτο Άλςοσ                                 « Μπαρουτάδικο» και ςτον περιβάλλοντα αυτϊν χϊρο, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν τεχνικι 
ζκκεςθ τθσ μελζτθσ. 
 
Άρκρο 2

ο
 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
Η ανάκεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 
1. Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
2. Του Ν. 3863/2010, άρκρο 68, παρ 1 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 22 του Ν. 4144/2013 
3. Του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 
4. Του Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 
5. Του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 
6. Του N. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 

αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 
7. Του Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ». 
8. Του N. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

Συμβάςεων». 
9. Του Ρ.Δ 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 
10. Του Ν. 4155/2013 «Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Υποπαράγραφο 

ΣΤ 20, του Ρρϊτου Άρκρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α77-4-2014) και ιςχφει. 
11. Τθσ αρικμ. ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικισ Απόφαςθσ «υκμίςεισ για το Ηλεκτρονικό Δθμόςιο Ζγγραφο». 
12. Του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 

διατάξεισ». 
13. Τουσ ςχετικοφσ Νόμουσ, Διατάγματα, Κανονιςτικζσ Αποφάςεισ, κ.λπ., που εναρμόνιςαν τθν Ελλθνικι Νομοκεςία περί Ρρομθκειϊν με το 

Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
 

14.Τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν.3707/2008 που ρυκμίηει κζματα  αδειοδότθςθσ ιδιωτικϊν επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν αςφαλείασ. 
 
15.Το άρκρο 21 παρ.11 του Ν.3731/2008 που επιτρζπει ςτουσ ΟΤΑ να ςυνάπτουν Συμβάςεισ με εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν αςφαλείασ. 

 
Άρκρο 3

ο
 

Τποχρεϊςεισ Ανάδοχου 
         Ο ανάδοχοσ οφείλει εγκαίρωσ να ενθμερϊνει τθν επιβλζπουςα υπθρεςία και τον Αντιδιμαρχο Ρραςίνου για προβλιματα ςχετικά με 
τουσ χϊρουσ φφλαξθσ. 

Ρθτά διευκρινίηεται ότι ςε ειδικά κζματα αποφάςεισ λαμβάνει μόνο ο υπεφκυνοσ Αντιδιμαρχοσ  ωσ εκπρόςωποσ Δθμοτικισ αρχισ. 
      Απαγορεφεται ρθτά ο ανάδοχοσ να εκχωριςει τθν ςφμβαςθ 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει αυτοκίνθτο το οποίο κα διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ  κατάλλθλα εξοπλιςμζνο ϊςτε να 
ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ φφλαξθσ κα φζρει διακριτικά τθσ ανάδοχθσ εταιρείασ και του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να 
διακζτει κζντρο λιψθσ ςθμάτων ϊςτε να υπάρχει επικοινωνία του κζντρου με τουσ φφλακεσ του Διμου και τουσ φφλακεσ του 
αναδόχου. 
        Το αυτοκίνθτο κα διανφει ςε κάκε βάρδια ανά 1 ϊρα κίνθςθ από τθν περιοχι  :είςοδο Άλςουσ Ιερά Οδό ζωσ τθν ζξοδο ΤΕΙ Αγίου 
Σπυρίδωνοσ. Κάκε βάρδια κα ςθμειϊνει ςτο Ημερολόγιο εργαςιϊν(ι βιβλίο ςφμβαςθσ) χιλιόμετρα παραλαβισ, το οποίο κα είναι ςτθ 
διάκεςθ του επιβλζποντοσ. 
 Επίςθσ ο Ανάδοχοσ πρζπει να διακζτει ςφςτθμα εντοπιςμοφ (GPS) των κινιςεων των φυλάκων και των οχθμάτων, ϊςτε ανά 
πάςα ςτιγμι να προκφπτει θ παρουςία και θ κίνθςι τουσ. Στο ςφςτθμα αυτό πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ανά πάςα ςτιγμι και ο Διμοσ 
Αιγάλεω μζςω ςυγκεκριμζνων υπαλλιλων. 
       Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί απαρζγκλιτα τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ να καταβάλλει τισ νόμιμεσ αποδοχζσ ςτο 
προςωπικό που απαςχολεί οι οποίεσ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπόμενων από τθν Εκνικι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ 
το νόμιμο ωράριο τουσ κανόνεσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων. 
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        Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, Σε περίπτωςθ 
που ο Επιβλζπων τθσ Σφμβαςθσ διαπιςτϊςει ότι ο Ανάδοχοσ και το προςωπικό του δεν ανταποκρίνεται ςτισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ 
και όςα προβλζπονται ςτθ παροφςα μελζτθ, επιβάλλεται ςτον Ανάδοχο, φςτερα από ςχετικι ειςιγθςθ, ποινικι ριτρα ίςθ με 500,00 
ευρϊ για κάκε παράβαςθ. Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει ακροιςτικά το 6% του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ 
ςυμβάςεωσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
      Ο Ανάδοχοσ και το προςωπικό του εφόςον διαπιςτϊςει περιςτατικό που κζτει ςε κίνδυνο τθν δθμόςια περιουςία όπωσ απόπειρα 
βανδαλιςμοφ, ηθμιάσ, κλοπισ αντικειμζνων φκοράσ τθσ βλάςτθςθσ κ.λ.π οφείλει να εμποδίςει το περιςτατικό με κάκε νόμιμο και 
πρόςφορο τρόπο. Αμζςωσ ενθμερϊνει τον επιβλζποντα τθσ Σφμβαςθσ.  
          Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει καταςτάςεισ μθ εφρυκμθσ λειτουργίασ όπωσ διαρροι νερϊν ελλιπι φωτιςμό, πτϊςεισ δζνδρων, 
πυρκαγιά κ.λ.π ενθμερϊνει τθν αρμόδια υπθρεςία δια τθλεφϊνου ςτο 1515 ι ςτο κεντρικό κατάςτθμα του Διμου (2132044800). 
 
Άρκρο 4

ο
 

Διάρκεια εργαςίασ  
              Συνολικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ ορίηονται οι 12 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
            Στθν ςφμβαςθ που κα υπογράφει ο ανάδοχοσ κα εγγυθκεί  τθν τιρθςθ των όρων τθσ και καλισ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ .Επίςθσ κα 
εγγυθκεί για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ, αςφάλειασ και πρόλθψθσ 
επαγγελματικοφ κινδφνου για τουσ εργαηόμενουσ. 

 
Άρκρο 5

ο
 

Πλθρωμζσ 
            Ο ανάδοχοσ μπορεί να αμείβεται ζναντι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κάκε μινα φςτερα από πιςτοποίθςθ τθσ επιβλζπουςασ 
υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ και αφοφ προςκομίςει τα απαραίτθτα ζγγραφα. 
 
Άρκρο 6

ο
 

Φόροι τζλθ κρατιςεισ 
     Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ υποχρεϊςεισ φόροι, τζλθ, κρατιςεισ ,ειςφορζσ κ.λ.π. ο Φ.Ρ.Α βαρφνει τον εργοδότθ. 
       Ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν καταβολι του μιςκοφ ςτο προςωπικό, τισ υπερωρίεσ ,εργοδοτικζσ, εργατικζσ 
ειςφορζσ Ι.Κ.Α φόρου ,προςαυξιςεισ ,αποηθμιϊςεισ κ.λ.π γενικότερα τθσ εφαρμογισ τθσ Εκνικισ Γενικισ ςυλλογικισ Σφμβαςθσ 
Εργαςίασ και τθσ Εργατικισ  Νομοκεςίασ.  

                                                                                                                    
                                                                                                       Αιγάλεω 16-3-2018 

                                                                                                           
ΕΘΕΩΡΘΘΘ 

Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ 
ΣΘ Δ/ΝΘ ΠΡΑΙΝΟΤ 

 
 

ΠΑΠΟΤΣΘ ΑΡΣΕΜΙ 
ΣΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 

 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ 
Ο ΔΘΜΑΡΧΟ 

 
 
 

ΜΠΙΡΜΠΑ ΔΘΜΘΣΡΘ 

 
Ο ΤΝΣΑΞΑ 

 
 

ΧΑΣΗΘΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΓΓΕΛΟ 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
       

ΕΓΑΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΙΩΝ:ΘΕΑΤΟ «ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ»,ΤΟ 
ΚΤΙΙΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΡΑΣΙΝΟΥ, ΤΟ ΡΕΙΡΤΕΟ ΡΕΙΟΧΗΣ 
ΛΙΜΝΗΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΟ,ΡΟΥ ΟΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: 
.OΔΟ-ΔΑΔΑΝΕΛΛΙΩΝ-ΟΛΥΜΡΙΑΣ-ΕΔΕΣΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ 
ΑΛΣΟΥΣ ΣΤΑ ΤΕΙ ΑΓΙΟΥ ΣΡΥΙΔΩΝΟΣ 
 
 
 
 
 
                                                          ΡΟΣΟ 
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ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (ΣΕΤΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: *ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ.] 

- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : [6014_14] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Ιερά Οδόσ 364 και  Ανδρζα Κάλβου Τ.Κ 12243] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΜΑΙΑ ΓΑΕΦΗ] 

- Τθλζφωνο: *2105312731] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *promithies@egaleo.gr, kiposegaleo@yahoo.gr] -Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο : *http://www.aigaleo.gr] 
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ περιγραφισ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: <ΔΑΠΑΝΕ ΦΤΛΑΞΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ>, CPV: [79713000-5] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: [6014] 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε : *ΤΠΘΡΕΙΑ+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: ΑΡ. ΜΕΛ. *7/18] 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

 

 

 

 

 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνώριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [ ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει 

ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, 

αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει 

[ ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: [ ........] 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι" :  

Τθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν 

υπάρχει): 

[ ........] 

[ . .  ]  [ ] 

[ . .  ]  

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία 

επιχείρθςθ"^· 

 

http://www.neasmyrni.gr/
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα 

να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 

βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και 

φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι 

βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 

διατίκεται δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

[■ ......][■ .... ][■ .... ][ ...... ] 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ™; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ 

ι κοινοπραξία (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα ...): 

α) * ......... ] 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ  

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ β) *....... ] 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:  

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ  

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. γ) * .......] 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο [ ..... ] 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον [ ..... ] 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:  

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα [ ..... ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: [ ..... ] 

Τθλζφωνο: [ ..... ] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [ ..... ] 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία [ ..... ] 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,  

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό ...):  
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Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα 

από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 

ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ. 
Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

 
 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ
ν
 

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα 

κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα 

(τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V 

κατωτζρω; 

*+Ναι *+Πχι 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ" 
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:  

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ""·  

2. δωροδοκία™'*·  

3. απάτθ*·  

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ*·  

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ*"·  

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων*".  
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Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου*™ το 

οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 

πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 

απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 

ιςχφει; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

[■ ..... ][■ .... ][■ .... ][ ...... Γ 

Εάν ναι, αναφζρετε™: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον 

λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· γ) Εάν 

ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ: 

α) Ημερομθνία:* +, ςθμείο-(-α): * +, λόγοσ(-οι):* + 

β) * ........ ] 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ * + και ςχετικό(-ά) 

ςθμείο(-α) * + 
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1 Ο οικονομικός θορέας έτει εκπληρώζει όλες 

τις σποτρεώσεις τοσ όσον αυορά την πληρωμή υόρων ή εισυορών κοινωνικής ασυάλισης™, 

ζηην Ελλάδα και ζηη τώρα ζηην οποία είναι ηστόν εγκαηεζηημένος ; 

 Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

[■ ..... ][■ ... ][■ .... ][ ...... Γ" 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ 

φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 

αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (« αυτοκάκαρςθ»)
χνθι

; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν
1
™: [ ........ ] 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ

 

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισΑπάντθςθ: 

αςφάλιςθσ:

Εάν όχι αναφζρετε: 

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 

απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 

ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου 

αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 

ςυμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ ;
xxl

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι των 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

xxi1 
[■ ][■

 ....... ][■ .... ]

 

*+ Ναι *+ Πχι ΦΟΡΟΙ ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 

ΑΦΑΛΙΘ 

α)* ...... +· α)* ...... +· 

β)* .......] β)* ...... ] 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι -*+ Ναι *+ 

Πχι 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι -*+ Ναι *+ Πχι 

-[ ...... +· -[ ......+· 

-[ ...... +· -[ ......+· 

V.2)[ ...... +· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι Εάν ναι, να 

αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ * ] 

V.2)[ .......+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι Εάν ναι, να 

αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ * ] 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 

ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου
10

""; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ 

του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); *+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: *

 ............................................. ] 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ 

ακόλουκεσ καταςτάςεισ
ΧΧιν

 : α) πτϊχευςθ, ι β) διαδικαςία 

εξυγίανςθσ, ι γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 

δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, 

ι 

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι 

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ 

νόμου Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο ο 

οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 

λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ 

νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ 

τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ 

περιςτάςεισ
10

™ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι -[ .......  ] 

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *. ][. ][. ] 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι 
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επαγγελματικό παράπτωμα
10

™; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

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

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ; *+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: * ] 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ 

οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ; Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι * ] 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ; *+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: * ] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν 

ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxvii, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 

ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι *  ] 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ 

ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 

ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί 

ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ"
0
™'"; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι * ...  ] 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια'
0
™ κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα 

ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Πχι * .. ] 
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πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ; *+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: * ] 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά 

τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 

εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, β) δεν ζχει αποκρφψει τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ, γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 

ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα δ) δεν ζχει 

επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία 

λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ 

πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 

πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 

αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ; 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα α ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλώςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα a του 

Μζρουσ Ινχωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ Ιν: 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

 
Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων επιλογισ Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 

ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

ι ι *** 

εγκατάςταςθσ ; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

[...] 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *■ .. ][■ ][■ ] 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι 

να είναι ο οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 

οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ 

ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε αν τθ 

διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ: * ...+ *+ Ναι *+ Πχι 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *■ ][■
 ......... ][■ ... ] 
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Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν 

που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ 

φορζα για τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι ο εξισ 
xxxl

: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

ζτοσ: * + κφκλοσ εργαςιϊν:* .................... +*···+νόμιςμα 

ζτοσ: * + κφκλοσ εργαςιϊν:* .................... +*·..+νόμιςμα 

ζτοσ: * + κφκλοσ εργαςιϊν:* .................... +*·..+νόμιςμα 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): * ],[

 ...... +*·..+νόμιςμα 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *■ ... ][■ ][■ ] 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα που 

καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον αρικμό οικονομικϊν 

ετϊν που απαιτοφνται είναι ο εξισ: και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ 

φορζα ςτον τομζα και για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ
100

"
1
: Εάν θ ςχετικι 

τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: * + κφκλοσ εργαςιϊν: * .................... +*·..+ νόμιςμα 

ζτοσ: * + κφκλοσ εργαςιϊν: * .................... +*·..+ νόμιςμα 

ζτοσ: * + κφκλοσ εργαςιϊν: * .................... +*·..+ νόμιςμα 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): * ],[

 ...... +*·+ νόμιςμα 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *■ ... ][■ ][■ ] 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κφκλο 

εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ για 

ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του 

ο οικονομικόσ φορζασ: 

[ ............................................ ] 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί από 

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ

 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών και 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιών: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ
1000

", ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 

κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου αναφζρετε τα 

ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι 

ιδιωτικοφσ
100

"
7
: 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του 

οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των διευκυντικϊν 

ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ: 

 

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό: 

φάλμα! Δεν βρζκθκαν καταχωρίςεισ πίνακα 

περιεχομζνων.

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα 

ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικό 

εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ):    

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    

 

] 

ΑΔΑ: Ω3ΕΘΩ6Ν-53Ν



 35 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι - IV 

ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 

προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται
χχχν

, εκτόσ εάν: 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ 

με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν
xxxvi

. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 

του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 

δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 

μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 

*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 

τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *■ .............................] 
i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

m
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια 

ευρώ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρώ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 
iv
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

v
 Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 "Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ' του 

Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α ' ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα 

εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ." 
vi
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
vii

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

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

 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ "διαφκορά". 
ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, 

ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ 

Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). 

Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ 
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Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ς' αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ 

κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
x
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

και των ςυναφϊν με αυτιν Πρωτοκόλλων. 
xi
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει 

επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω 

απόφαςθσ-πλαίςιο. 
xii

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ 

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

309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ 

νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ 

διατάξεισ". 
xiii

 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) "Πρόλθψθ 

και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
xlv

 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) 

και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν 

(Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 
xv

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xvl

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xvl1

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xv111

 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
xix

 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ' 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν. 
xx

 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο 

και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο). 
xx1

 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ' εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ 

δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 

καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 

ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ 

διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ 
xx11

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xx111

 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
xx1v

 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
xxv

 , Άρκρο 73 παρ. 5. 
xxv1

 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

^"Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
xxv111

 Ρρβλ άρκρο 48. 
xx1x

 Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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xxx
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ 

μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 
xxx1

 Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 
xxx11

 Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 
xxx111

 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 
xxx1v

 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
xxxv

 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
xxxv1

 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν 

τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία 

αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 
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