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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..24η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 24ης-7-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..311/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..24ης/24-7-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .24η Ιουλίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της 
οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 24724/20-7-
2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, 
∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 
στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και 
∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την Ανάθεση 
«Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Φρούρησης Κτιρίων, 
Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου» ∆ιονύσου» 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση  δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της 
ετήσιας συνδροµής έτους 2018   στον  Ευρωπαϊκό Όµιλο Εδαφικής 
Συνεργασίας µε την µορφή της αστικής µην κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την 
επωνυµία  Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ –∆ΙΚΤΥΟ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΟΣΟΓΕΟΥ- Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΥΤΟΝΙΑ».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης  από τον  
προϋπολογισµό   του ∆ήµου  Ο.Ε.  2018 για την δηµοσίευση των 
ισολογισµών του καταργηθέντος Ν.Π. του ∆ήµου, "Ο.Ν.Α.Π. Ο ΘΕΣΠΙΣ" και 
του ∆ήµου  ∆ιονύσου Ο.Ε.  2015».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία πλυσίµατος κάδων». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση  ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Προµήθεια 
Υπηρεσίας Συντήρησης Μηχανηµάτων – Εργαλείων Πρασίνου».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για τον «Εξωραϊσµό και 
Ανάπλαση της Πλατείας Αγοράς στη ∆.Ε. Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών – Συντήρησης και Επισκευής 
Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 300/2018 ΑΟΕ όσον αφορά την έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια της Υπηρεσίας Ταφών – 
Εκταφών στα Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
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τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου -  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ   για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ) για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ) για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ) για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Β.Σ.ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε.Π.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ  
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
“Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας 
RICOH”». 
ΘΕΜΑ 20ο: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ 
ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4.  Κοντάκης Κυριάκος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την διαπίστωση της απαρτίας 
εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέµατος «Έγκριση Μελέτης, Όρων 
∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2018 για την Ανάθεση «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Φρούρησης Κτιρίων, 
Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου» ∆ιονύσου» λέγοντας ότι το συµβατικό 
αντικείµενο της τρέχουσας σύµβασης εξαντλείται και προκειµένου να µην 
ξεµείνει χωρίς φύλαξη ο ∆ήµος θα πρέπει να ξεκινήσει άµεσα τη διαγωνιστική 
διαδικασία. 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος «Έγκριση Μελέτης, Όρων 
∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2018 για την Ανάθεση «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Φρούρησης Κτιρίων, 
Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου» ∆ιονύσου» ως  κατεπείγον. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..311/2018.. 
 

� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και 
∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την Ανάθεση 
«Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Φρούρησης Κτιρίων, 
Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου» ∆ιονύσου» 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
α) τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για 
τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις),  
β) τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-
Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06,  
γ) τo Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α'/5.8.2016) περί αναλήψεως υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες,  
δ) την υπ' αριθ. 309/2018 Α∆Σ, µε την οποία έχει εγκριθεί η σκοπιµότητα για 
την ανάγκη προµήθειας Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης και Φρούρησης 
Κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου 
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες του ∆ήµου, για: 

1. την έγκριση της µε αριθµό 1/2018 Μελέτης «Παροχή Υπηρεσιών 
Φύλαξης και Φρούρησης Κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Χώρων του 
∆ήµου», ενδεικτικού προϋπολογισµού 406.000 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% (CPV 79713000-5 µε τίτλο 
«Υπηρεσίες Φύλαξης»),  
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2. την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού συνοπτικού 
διαγωνισµού, τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του 
∆ήµου,  

3. την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης Προµήθειας «Παροχή 
Υπηρεσιών Φύλαξης και Φρούρησης Κτιρίων, Εγκαταστάσεων και 
Χώρων του ∆ήµου» ∆ιονύσου, και  

4. τη διάθεση πίστωσης ποσού 99.260,75 € σε βάρος του Κ.Α. 
10.6278.0002 µε τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Φρούρησης 
Κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου ” ο.ε. 2018 
και τη χρέωση του υπολειπόµενου ποσού (306.739,25 €) σε 
αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισµού του ο.ε. 2019 µετά την έγκρισή 
του, και την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2018).  

 
 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-

Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06,  
� τo Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α'/5.8.2016) περί αναλήψεως 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες,  
� την υπ' αριθ. 309/2018 Α∆Σ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Εγκρίνει τη µε αριθµό 1/2018 Μελέτη «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης 
και Φρούρησης Κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου», 
ενδεικτικού προϋπολογισµού €406.000 συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 24% (CPV 79713000-5 µε τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης»),  

2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού, 
ως κατωτέρω: 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 

…./.../2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθµ. Απόφαση:  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Αριθµ. Πρωτ.:   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ      
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος                                                                                                    
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
email: milonas@dionysos.gr  
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ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη ανοικτού διαγωνισµού για την υπηρεσία φύλαξης κτηρίων  
εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου, σύµφωνα µε το αρθ. 21 παρ.11 του 
Ν.3731/2008 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Δήμος Διονύσου 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1  

Πόλη Αγίος Στέφσανος 

Ταχυδρομικός Κωδικός 14565 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL305 – Ανατολική Αττική 

Τηλέφωνο 2132030600-1 

Φαξ 2132030630 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dimsxeseis@dionysos.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μυλωνάς Χαράλαμπος  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dionysos.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.dionysos.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού αποτελεί 

«μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.4412/2016
 
και 

ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση υποτομέας ΟΤΑ 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων 

υπηρεσιών.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 

www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα 

διεύθυνση:www.dionysos.gr. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να 

επικοινωνείτε μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

δ)  H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν 

είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα 

εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 
(Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από 
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο 
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ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.-∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους 
σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους 
χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της 
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

2. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ 
(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

3. Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:   

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου pdf µε επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α 
για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες 
συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών του  Π∆ 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο 
κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 
µέσω του Συστήµατος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο 
ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος ∆ιονύσου. Η δαπάνη 
για την εν σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α.:10.6278.0002, αναλυτικά ως ακολούθως: 

� Το χρηµατικό ποσό των  99.260,75€ θα βαρύνει τον οικείο προϋπολογισµό 
στο ο.ε 2018  

� Το υπολειπόµενο χρηµατικό ποσό των 306.739,25€ θα βαρύνει, µε 
πρόβλεψη, τον οικείο προϋπολογισµό στο ο.ε. 2019 

Για τον προϋπολογισµό της ετήσιας δαπάνης έχουν ληφθεί υπόψη οι αµοιβές του 
προσωπικού που έχουν υπολογισθεί µε βάση την Εθνική Γενική Συλλογική σύµβαση 
Εργασίας για προσωπικό άνω των 25 ετών µε µία τριετία, το ετήσιο κόστος PATROL 
(µίσθωση οχηµάτων, συντήρηση, ελαστικά - καύσιµα κ.λ.π.), το διοικητικό κόστος, 
το κόστος αναλωσίµων, όλων των σχετικών άµεσων και έµµεσων δαπανών που 
αφορούν την πλήρη εκτέλεση του έργου σε σχέση µε τις τεχνικές απαιτήσεις καθώς 
και το εργολαβικό κέρδος. 

Στον υποφάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει 
να υπολογίζεται αναλυτικά το κόστος του έργου και να απεικονίζεται µε σαφήνεια ο 
υπολογισµός της δαπάνης: 

Α) Της φύλαξης και φρούρησης των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων σε 8ωρη 
καθηµερινή βάση, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας 365 ηµέρες το χρόνο (ωράριο 
22:00-06:00) µε 9 Patrol συν ένα εποπτικό. 

Β) Η Συνολική ∆απάνη της Καθαρής Αξίας, το ΦΠΑ αυτής και το Συνολικό Ποσό µε 
ΦΠΑ το οποίο αποτελεί και το Σύνολο της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου. 

Στον προϋπολογισµό, έχουν υπολογισθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του 
έργου και την εργατική νοµοθεσία, 240.000,00€ µισθοδοτικό κόστος, 
συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών, των επιδοµάτων και δώρων των 
φυλάκων και των αντικαταστατών τους, 80.000,00€ κόστος Patrol αυτοκινήτων 
συµπεριλαµβανοµένων των αποσβέσεων, συντήρησης και καυσίµων περιπολίας και 
86.000,00€ που περιλαµβάνει το ∆ιοικητικό κόστος, τα αναλώσιµα, το κόστος 
εξοπλισµού και ατοµικών µέσων προστασίας όπως ορίζεται από την νοµοθεσία για 
τους φύλακες security και το εργολαβικό κέρδος του αναδόχου 
,συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η παροχή της υπηρεσίας: ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (άρθ. 21 παρ.11 του 
ν.3731/2008)», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης αφορά τη φύλαξη και φρούρηση των δηµοτικών 
κτιρίων και εγκαταστάσεων σε 8ωρη καθηµερινή βάση, όλες τις ηµέρες της 
εβδοµάδας, 365 ηµέρες το χρόνο µε Patrol. 

Οι παραπάνω αναφερόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες περιπολίας, 
ασφάλειας και φύλαξης µε σκοπό τον αποκλεισµό, την παρεµπόδιση και αποτροπή 
εισόδου σε δηµοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις και χώρους του ∆ήµου, ατόµων άσχετων 
µε τη λειτουργία αυτών κατά τις νυκτερινές ώρες. 
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Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 79713000-5  µε τίτλο «Υπηρεσίες 
Φύλαξης» 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων έξι χιλιάδων ευρώ 

(406.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 

327.419,35,€,  ΦΠΑ 78.580,65€) 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12)µήνες  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 
άποψη προσφοράς,  µόνο βάσει τιµής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του 
Ν.4412/2016, για το σύνολο των υπηρεσιών. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις 
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  

− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

− του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις” , 

− του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

− του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών 

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
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− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 
Πολιτιστικά Θέµατα”,  

− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

− του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

− της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

− της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

− του N. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄),Αναδιοργάνωση της 
δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 
συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

− του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα 
την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε 
την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

− του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

− την αριθµ. …../2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου  

− το σχετικό πρωτογεννές αίτηµα µε Α∆ΑΜ: 

− την αριθµ. ………/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  (Α∆Α: 
……….., Α∆ΑΜ: .................. 

− την αριθµ. ……ΑΑΥ  (Α∆Α:……) του ∆ήµου ∆ιονύσου 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης περίληψης 
της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. Στην περίπτωση 
διαφορετικών ηµεροµηνιών λαµβάνεται υπόψη η τελευταία.  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-
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2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜ/ΝΑΙ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜ/ΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣ

ΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.
gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

…./…./2018 ……/…../2018 
 

…./…./2018 
Ώρα 15:00 

…../……/2018 
Ώρα 10:30πµ 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω 
του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση 
στις ……/………/……... στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
έλαβε τον  αριθµό……. δηµοσίευσης.  
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε 
Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : ………]  
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό 
Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

• Εφημερίδα «», ημερομηνία αποστολής …../…/2018 

• Εφημερίδα «», ημερομηνία αποστολής …../…./2018 

• Εφημερίδα «», ημερομηνία αποστολής …../…./2018 

• Εφημερίδα «», ημερομηνία αποστολής …../…/2018 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  
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Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dionysos.gr στην διαδρομή: 
http://www.dionysos.gr/Ενημέρωση /Προκυρήξεις/Έργα,  

Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύµφωνα 
µε το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.3548/2007. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, 
εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον 
επιλεγούν 
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης 
είναι τα ακόλουθα: 

1. η µε αρ. ………. Προκήρυξη της Σύµβασης (Α∆ΑΜ........), όπως αυτή έχει 
δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ 

3. οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική 
υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω 
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 
αργότερο ....... ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιµη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήµατα 
παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
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διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων 
που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 
δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των 
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να 
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν 
από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή 
των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για 
την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 
προθεσµιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα της 
σύµβασης έχουν συνταχθεί εκτός από την ελληνική. Σε περίπτωση ασυµφωνίας 
µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.]. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας 
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 
µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να 
συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από 
πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό 
τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 
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Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονοµικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν 
ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) 
την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία 
της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία  υποβολής προσφορών, θ) 
την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά 
εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
Σχετικά υποδείγµατα παρέχοντα στο ΠΑΡΑΡΑΤΗΜΑ ΙII. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 
Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα 
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Στη περίπτωση που ένωση οικονοµικών φορέων καταστεί 
ανάδοχος οφείλουν υποχρεωτικά και πριν τη σύναψη της σύµβασης να περιέλθουν σε 
συγκεκριµένη νοµική µορφή. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα 
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής, ίση µε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της παρούσας, 
χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού έξι χιλιάδων  πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και 
τριάντα εννέα λεπτών (6.548,39€) για το σύνολο των υπηρεσιών. 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων 
που συµµετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.3.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι 
………… άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά 
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα 
από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύµβασης. 
 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
(διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του 
(εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους:  
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 
σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
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στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 
(Α΄ 215). 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικηαµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η 
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά 
στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος 
αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε 
πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία ή/και   
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους.  
ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα 
µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα 
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του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  

 
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό 
φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο 
οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού,  
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο 
παρεµβατικά, µέσα,  
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή 
του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε 
άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε 
ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις 
ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να 
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παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν 
αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το 
δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και 
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει 
καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 
ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος 
βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 
4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για 
τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, 
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις 
ως άνω περιπτώσεις  
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, 
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις 
ως άνω περιπτώσεις  
2.2.3.7. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 µπορεί να 
προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για 
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από 
τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση 
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση.  
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών 
µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 
 
 

 

 

 

 

Κριτήρια Επιλογής 

ΑΔΑ: 629ΡΩ93-ΔΑΗ





21 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.  Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών 
φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς 
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αµυντικού Υλικού 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται: 
Ι) Να παρέχουν ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην περίπτωση που η 
δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, κατά τρεις (3) προηγούµενες του έτους 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
ΙΙ) Να εµφανίζουν γενικό κύκλο εργασιών σε κάθε µια εκ των τριών τελευταίων 
χρήσεων τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση 
Έργου  

1. έτος (2015) κύκλος εργασιών (.............) νόµισµα (.............) 

2. έτος (2016) κύκλος εργασιών (.............) νόµισµα (.............) 

3. έτος (2017) κύκλος εργασιών (.............) νόµισµα (.............)  

ΙΙΙ) Να παρέχουν κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων µιας τουλάχιστον τράπεζας ή ενός άλλου 
χρηµατοπιστωτικού οργανισµού µε την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική 
ικανότητα της επιχείρησής τους στην οποία να αναφέρονται ότι: 

Α) Η Τράπεζά µας έχει εγκρίνει µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει 
καθορίσει και έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρία, πιστοδοτικά όρια για 
χρηµατοδοτήσεις συνολικού ποσού €  

Β) Αναφορικά µε τον ανωτέρω ∆ιαγωνισµό στον οποίο πρόκειται να συµµετάσχετε, η 
Τράπεζά µας προτίθεται να εξετάσει οιοδήποτε αίτηµα χρηµατοδότησης σύµφωνα µε 
το ύψος της σύµβασης µε βάση τα Τραπεζικά κριτήρια, τους ισχύοντες 
νοµισµατοπιστωτικούς κανόνες, την οικονοµική κατάσταση και τις προοπτικές της 
εταιρίας κατά τον χρόνο υποβολής του. 

IV) Να παρέχουν πιστοποιητικό ασφάλισης γενικής και επαγγελµατικής αστικής 
ευθύνης προς τρίτους το οποίο και θα περιλαµβάνει ασφάλιση σωµατικών βλαβών, 
ορίου τουλάχιστον 500.000,00 €, υλικών ζηµιών, ορίου τουλάχιστον 500.000,00 €, 
οµαδικό, ορίου τουλάχιστον 1.000.000,00€ και ανώτατο, ορίου τουλάχιστον 
2.000.000,00€. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται  να διαθέτον οργάνωση, δοµή 
και µέσα, µε τα οποία να είναι ικανοί, να αντεπεξέλθουν πλήρως, άρτια και 
ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση υπηρεσίας. Ως ελάχιστη 
προϋπόθεση για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 
να διαθέτει:  
−  κατάλληλη οργανωτική δοµή που να περιλαµβάνει εγκαταστάσεις, ενδεικτικά 

αποθήκευσης µεταφοράς κτλ που θα εφαρµόζεται σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας ΕΛΟΤ18001:2008 (δεκτά και µεταγενέστερης έκδοσης) ή 
ισοδύναµο. Το πρότυπο ΕΛΟΤ18001:2008 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα 
σύστηµα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία της εταιρείας. 

− Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001, τουλάχιστον έκδοσης 2008 ή 
ισοδύναµο  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του φακέλου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:  

 

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

• επιχειρηµατική δοµή, συνεργασίες µε εξωτερικούς συνεργάτες και 
προµηθευτές  

• τοµείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

• προϊόντα και υπηρεσίες 

• µε σαφή αναφορά στο Τµήµα, το οποίο καλύπτει την παρούσα υπηρεσία.  

• περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την 
εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

• ένορκη βεβαίωση το οποίο θα καλύπτει το πιστοποιητικό του άρθρου 39 του 
Ν.4488/2017  

• Βεβαίωση αυτοψίας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου 
∆ιονύσου, η οποία χορηγείται από τον ∆ήµο ∆ιονύσου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην 

υλοποίηση του έργου και συγκεκριμένα, στην διάθεση κατάλληλου προσωπικού- 

ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, 

φορέων ή επιχειρήσεων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω 

ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του 

φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:  

• Άδεια Λειτουργίας του Ν.2518/97 σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς. 

• Αντίγραφο Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών από την ∆.Ο.Υ στην οποία 
υπάγεται η επιχείρηση, από την οποία θα προκύπτει η κατ' ελάχιστον τριετής 
λειτουργία της 
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• Κατάλογο – πελατολόγιο, όπου ο προσφέρων έχει πραγµατοποιήσει συναφές 
έργο ο οποίος να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των συµβάσεων. Ο 
προσφέρων θα πρέπει να έχει εκτελέσει την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον 
µία (1) ετήσια σύµβαση µε σχετικό συναφές έργο. Συναφές έργο θεωρείται 
ένα έργο όταν έχει ίσο ή µεγαλύτερο προϋπολογισµό µε τον προκηρυσσόµενο 
και έχει σαν φυσικό αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτηριακών 
εγκαταστάσεων.  Ο κατάλογος θα έχει την ακόλουθη µορφή:  

 

 

 

Α/
Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΦΟΡΕΑ 

(ΠΕΛΑΤΗ) 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ   
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΑΠΟ - ΕΩΣ) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝ

ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

      

      

      

      

Ως αποδεικτικό εµπειρίας ορίζονται τα αντίγραφα των σχετικών συµβάσεων 

• Βεβαίωση αυτοψίας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου 
∆ιονύσου, η οποία χορηγείται από τον ∆ήµο ∆ιονύσου. 

Σε περίπτωση ενώσεων εταιριών η ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να προκύπτει αθροιστικά.  

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναµικό και πόρους ικανούς και 
αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους 
απαιτούµενης εξειδίκευσης, επαγγελµατικών προσόντων και εµπειρίας. Ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, 
καταθέτοντας µε την Προσφορά του (εντός του φακέλου ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

• Άδεια εγκεκριµένης στολής από το Γ.Ε.Ε.Θ.Α. 

• Κατάσταση στην οποία θα εµφανίζεται ο αριθµός των εργαζοµένων στην 
επιχείρηση. 

• Αποδεικτικό ότι ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης και ελέγχου των φυλάκων και των Patrol σε πραγµατικό 
χρόνο. Ως αποδεικτικά στοιχεία, ορίζονται οι εκτυπώσεις µιας εβδοµάδας του 
ιστορικού κίνησης των οχηµάτων και της παρακολούθησης των φυλάκων, σε 
χρονικό διάστηµα τριών µηνών πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού.  
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• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ A ’75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακό, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: «θα παρέχεται η 
δυνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου από αρµόδιο άτοµο του ∆ήµου, των 
εποχούµενων περιπολιών (Patrol) κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους και 
των περιπολιών ελέγχου των φυλάκων κατά τη διάρκεια των βαρδιών τους. θα 
λαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε την ακριβή θέση των οχηµάτων και των 
σηµείων ελέγχου που πραγµατοποιούν οι φύλακες σε πραγµατικό χρόνο» 

• Βιογραφικά των φυλάκων που θα στελεχώσουν το έργο από τα οποία να 
προκύπτει ότι η ηλικία τους είναι άνω των 25 ετών και διαθέτουν 
επαγγελµατική επάρκεια (πιστοποιητικό ΚΕΜΕΑ). Ο ανάδοχος θα 
υποχρεούται να καταθέτει ως δικαιολογητικό, προκειµένου για την εξόφληση  
των σχετικών τιµολογίων παροχής υπηρεσιών, κατάσταση προσωπικού ανά 
µήνα από την οποία και θα προκύπτει η τήρηση της σχετικής δέσµευσης ως 
προς την ηλικία των φυλάκων.  

• Κατάλογο σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις, τον τεχνικό 
εξοπλισµό και τα περιπολικά αυτοκίνητα που θα διαθέσει για την εκτέλεση 
της σύµβασης. Ειδικότερα, για τα περιπολικά οχήµατα, που θα 
χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα των αδειών 
κυκλοφορίας αυτών τα οποία και θα έχουν συντηρηθεί σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές των κατασκευαστών τους (προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης, 
ψηφιακά υπογεγραµµένης, ότι εφόσον µειοδότησουν και προκειµένου για την 
υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσουν τα ανάλογα αποδεικτικά έγγραφα). 
Σε περίπτωση που ο συµµετέχων δεν διαθέτει περιπολικά οχήµατα, αντίγραφο 
προσφοράς µε την εταιρεία που θα τα µισθώσει, αναγράφοντας τον όρο 
σχετικά µε την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 

• Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον τρόπο µε τον οποίο ο 
διαγωνιζόµενος σκοπεύει να προσεγγίσει την εκτέλεση του συνολικού έργου 
φύλαξης. Το επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει επικεντρώνεται στην περιγραφή 
της µεθοδολογίας υλοποίησης για την επιτυχή εκτέλεσή του καθώς τους 
τρόπους και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την έγκριση των όρων της 
διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού. 

 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης  

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε: 
α) Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ 18001, έκδοσης τουλάχιστον 2008, ή 
ισοδύναµο αυτού 
β) Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας  ISO 9001, έκδοσης τουλάχιστον 2008, ή 
ισοδύναµο αυτού. 
 

ΑΔΑ: 629ΡΩ93-ΔΑΗ





25 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την 
τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται µε 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή 
µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν 
τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. 
Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 
τα κριτήρια που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους 
οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν 
βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της 
παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην 
παρούσα Παράρτηµα V το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου 
εντύπου  του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες  του Παραρτήµατος 
1  
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας 
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για 
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε 
µέλος της ένωσης. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά 
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 
και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ 
του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι 
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα 
του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής 
ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 
2.2.3.4. 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα 
να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η 
οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο 
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. 
Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)  
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 
2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού 
µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω 
αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Επιπλέον, υπεύθυνη 
δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου 
οφείλει να καταβάλει εισφορές].  
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα.Το 
πιστοποιητικό  ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική 
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το 
δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων 
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εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα 
οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4. 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή ένορκη βεβαίωση. 
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών, 
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία. [Εξαιρούνται της 
υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας 
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου 
εκπροσώπου τους]: 
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι ονοµαστικές, 
καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον 
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες 
πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά 
το δίκαιο της έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας 
αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι 
ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε 
µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της 
εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση 
µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 
(τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία 
έχει την έδρα της  δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη 
υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, 
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έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), 
σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 
εταιρεία. Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί 
τους λόγους που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, 
ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο 
στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 
1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως 
τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005» και 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού 
φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το 
άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 
για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 
Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού 
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι 
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια 
διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν και να προσκοµίσουν 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (προκειµένου να επιτευχθεί η 
ισονοµία µεταξύ των προµηθευτών) επί ποινή αποκλεισµού τις προβλεπόµενες 
απαιτήσεις του συγκεκριµένου άρθρου. Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, 
δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει 
την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί 
φορείς πρέπει να διαθέτουν και να προσκοµίσουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού (προκειµένου να επιτευχθεί η ισονοµία µεταξύ των 
προµηθευτών) επί ποινή αποκλεισµού τις προβλεπόµενες απαιτήσεις του 
συγκεκριµένου άρθρου 
Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς 
πρέπει να διαθέτουν και να προσκοµίσουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
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διαγωνισµού (προκειµένου να επιτευχθεί η ισονοµία µεταξύ των προµηθευτών) 
επί ποινή αποκλεισµού τις προβλεπόµενες απαιτήσεις του συγκεκριµένου άρθρου. 
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις 
που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση 
νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόµιµου εκπροσώπου. 
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση 
από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση 
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους 
οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, 
συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις 
οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται 
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 
τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που 
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 
2 του ν. 4412/2016. 
Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση 
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά: βάσει τιµής  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι 
της ∆ιακήρυξης , για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προµήθειας ανά  
ενότητα ή οµάδα.  
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την 
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ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

[Ηλεκτρονική ∆ιαδικασία] 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον ν.4412/2016, 
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται 
να διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο 
χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής 
του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 
και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας 
λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του 
διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της. 
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική 
Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά 
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού 
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της 
συγκεκριµένης πληροφορίας. 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους 
προσφορά συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
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συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα 
οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει 
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] . Καθώς,  οι 
οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραµµένη το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο του  υποδείγµατος της οικονοµικής 
προσφοράς (Παραρτηµα ΙΙ). 
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους 
µέσω του Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων 
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε 
πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς 
και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται 
σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 
ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε 
οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε 
έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία  
που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016 και β) την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, 
σε µορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
διακήρυξης (Παράρτηµα...).  
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται  σύµφωνα µε τις  οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0
cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629
#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]  
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Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) 
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισηµαίνεται ότι 
η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα 
κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Παράρτηµα ΙΙΙ της διακήρυξης: Επιπλέον, διευκρινίζεται στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 
συµπληρωθεί το σχετικό υπόδειγµα όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.4.2.4 της παρούσης. 
 
Α. Τιµές 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά µονάδα. 
Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική 
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική προσφορά” 
την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένη και τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο Παράρτηµα ΙΙΙ της 
παρούσας διακήρυξης) σε µορφή pdf.] 
Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα οικονοµικής προσφοράς του ΕΣΗ∆ΗΣ δεν 
µπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών 
από το σύστηµα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρµα, οι συµµετέχοντες θα 
συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή, µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) 
που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από 
την ως άνω τιµή αναφοράς [327.419,35€] για τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες. 
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων 
θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του, σε µορφή pdf, 
ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο και συµπληρωµένο µε το  αναγραφόµενο ποσοστό 
έκπτωσης το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος ΙΙΙ, που 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την 
παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύµβασης. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα 
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) 
δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) 
δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της 
σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο 
κεφάλαιο «Ενδεικτικός Προϋπολογισµός» του Παραρτήµατος Ι της παρούσας 
διακήρυξης.  
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 
διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο 
απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που 
συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές 
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που 
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 
προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο 
φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο 
φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
της παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός 
της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 2.2 τη παρούσης, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές  Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 
παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 
µέλη ενώσεων.  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρµόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το 
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

�      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» την.....και ώρα...... 

� Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», 
κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

� Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης», κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα 
αρχή  

 
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση 
στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη 
των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εµπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν 
ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να 
διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα 
µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 
Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Η αρµόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.  
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει 
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και 
την αποδοχή ή/και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο 
ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια 
µπορεί να γίνονται και ενιαία. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 
προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην 
ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική 
επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3.4. της παρούσας.  
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την 
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αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε 
την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της 
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν 
την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε 
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των 
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσµατα  όλων των ανωτέρω σταδίων («∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά»), η οποία 
κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από 
την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω 
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή 
µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο , ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης  
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Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του 
ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος.   
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της 
σύµβασης σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4.  
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 
3.4. της παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα 
µε τα άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,  
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και µόνον 
στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής και ενδίκων µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση . 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε 
την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και 
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή 
τηλεοµοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε 
αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  
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Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 
τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόµενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά 

µέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας 
κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), 
το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 
από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 
του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 56902/215 
Υ.Α..  
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής 
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης 
της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν 
προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 
προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων 
πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της 
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του 
παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών 
από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την 
άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 
του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των 
αναθετουσών αρχών. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα 
(10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για 
την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα 
οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την 
προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει 
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η 
παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να 
περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της 
παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το 
περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 
IV της διακήρυξης  και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν 
προκαταβολής. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, µεγαλύτερου ύψους από αυτό που 
καλύπτεται µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκοµίζεται από τον ανάδοχο 
εγγύησης προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης προκαταβολής. Η 
προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής µπορούν να χορηγούνται τµηµατικά, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωµής). 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό 
τους ή  αποδεσµεύονται τµηµατικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 
µέρους του τµήµατος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων 
γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 
 
4.3.2 Στις συµβάσεις προµηθειών προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαµβάνεται ο όρος ότι ο 
ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και 
της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση 
των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή µέσω του αρχείου 
δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσµίας 
της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού 
ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας 
παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.4 Υπεργολαβία 

Για λόγους  δηµόσιας ασφάλειας η περιγραφόµενες υπηρεσίες θα πρέπει 
αποκλειστικά να παρέχονται και µόνο από τον  ανάδοχο, συνεπώς δεν επιτρέπεται η 
υπεργολαβία.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. 
β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 
δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1 Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο : 
Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Η 
πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή.  
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή και προκείµενου για την πιστοποίηση των υπηρεσιών. 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., 
για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό 
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για 
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών 
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 
και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή 
αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον 
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και  τους όρους του Παραρτήµατος Ι. 
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) η υπηρεσία δεν εκτελεστεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα 
που εκτελεί τη σύµβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, 
µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
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α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του 
ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός 
των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο 
µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον 
κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία 
δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερηµερίας [η περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση 
προκαταβολής]. 
 
5.2.2.  Αν η υπηρεσία πραγµατοποιηθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη 
του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα 
παραδοθέντων υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ.  
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

 Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - 
Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – 
αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του 
προβλεπόµενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016 οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 
 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα 
διενεργηθεί από την  αρµόδια επιτροπή παραλαβής των υπηρεσιών όπως αυτή 
ορίζεται µε την αριθ. 115/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία και θα 
εισηγείται  στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν 
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης 
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016.  
6.1.2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση 
της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την 
ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή 
των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται 
επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση 
ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

ΑΔΑ: 629ΡΩ93-ΔΑΗ





42 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 
αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε 
τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη 
σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 
αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης. 
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον 
ανάδοχο ηµερολόγιο (ψηφιακό αρχείο) στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική 
εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, η καθηµερινή απασχόληση του 
προσωπικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης. Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον 
επόπτη της σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την 
τήρηση των όρων της σύµβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας 
ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της 
υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από  
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής ύστερα από 
σχετικό αίτηµα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, 
σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί 
εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, 
χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του 
αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε 
το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 
221 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στα Παραρτήµατα Ι 
& IV της παρούσας. . Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες 
ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, 
συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι 
αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί 
της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. 
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Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο 
όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν 
παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία 
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του 
αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα 
µε την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων 
υπηρεσιών µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών 
µε άλλα, που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή 
προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη 
λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 
σύµβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσµης 
παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 
απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες 
κυρώσεις. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

∆εν επιτρέπεται αναπροσαρµογή των τιµών καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή 
την χρονική παράταση αυτής. 
 Η Αντιδήµαρχος  

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

  
 
 

  
Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αριθ. 1/2018 Μελέτη Δημοτικής Αστυνομίας 
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ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΥΡΡΗΣ ΖΗΝΩΝ                                                                                                    
ΤΗΛ :2108004830- ΕΣΩΤ.121 
Fax : 2106218202 
email: police@dionysos.gr 
 
  

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ Ν.3731/2008 

 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 
 
 

406.000,00.€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

2. Στοιχεία Προμήθειας 

3. Τεχνικές Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’) 

4. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)   

5. Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’) 

6. Γενική & Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) 

7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’) 
 
 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 
 

 
 
 
◦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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ΑΔΑ: 629ΡΩ93-ΔΑΗ





45 

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 

ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ Ν.3731/2008 

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης αφορά τη φύλαξη και φρούρηση των 

δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων σε 8ωρη καθημερινή βάση, όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας, 365 ημέρες το χρόνο  με Patrol. 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr . άνω των ορίων.  

Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο 
βάσει τιµής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των υπηρεσιών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Από την υπογραφή της σύµβασης, και για ένα (1) ηµερολογιακό έτος. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  

ΔΑΠΑΝΗ 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 406.00,00€  € 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, το οποίο θα βαρύνει το 

Κ.Α. 10.6278.002 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης 
κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου» ως ακολούθως:  

1. το ποσό των 99.260,75€  θα βαρύνει  το προϋπολογισμό ο.ε. 2018 

 

2. το ποσό των 306.739,25€  θα βαρύνει  το προϋπολογισμό ο.ε. 2019 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

79713000-5  µε τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης» 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 

Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, και 

Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών, ο αναλογούν φόρος 

εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχόν άλλη νόμιμη κράτηση. 
 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 
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◦  
◦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 Άγιος Στέφανος, 05/06/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθµ. Μελέτης : 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην εκ µέρους του ∆ήµου ∆ιονύσου σύναψη δηµόσιας σύµβασης 
υπηρεσιών µε ανάδοχο ανάλογων προσόντων µε αντικείµενο την παροχή της υπηρεσίας: ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (άρθ. 21 παρ.11 του ν.3731/2008)», 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης αφορά τη φύλαξη και φρούρηση των δηµοτικών κτιρίων και 
εγκαταστάσεων σε 8ωρη καθηµερινή βάση, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, 365 ηµέρες το χρόνο µε 
Patrol. 

Οι παραπάνω αναφερόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες περιπολίας, ασφάλειας και φύλαξης 
µε σκοπό τον αποκλεισµό, την παρεµπόδιση και αποτροπή εισόδου σε δηµοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις 
και χώρους του ∆ήµου, ατόµων άσχετων µε τη λειτουργία αυτών κατά τις νυκτερινές ώρες. 

ΑΔΑ: 629ΡΩ93-ΔΑΗ





47 

Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει 

τιµής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των υπηρεσιών 

 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις  κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
1) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

4) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές»,  

5) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21γς 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)»,  , 

6) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
7) του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

8) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

9) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

10) του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», , 

11)  N. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄), Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και 
ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 

12) του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”, όπως τροποιηθηκε και ισχύει. 

13)  ‘του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
14) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

15) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά 
Θέµατα”,  

16) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

17) “ το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 
18) το Π.∆. 211/2006 (ΦΕΚ 211 Α') ''Συµπληρωµατικά µέτρα εκτέλεσης του Κανονισµού 

1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για 
τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο.'' 

19) της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων ». 

20) της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 

21) του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 
4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

22) του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
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Η παρεχόµενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων CPV: 79713000-5  µε τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης» 
 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 
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 Άγιος Στέφανος, 05/06/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθµ. Μελέτης : 1 
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Fax : 2106218202 
email: police@dionysos.gr 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι εργασίες-υπηρεσίες ασφαλείας και φύλαξης των δηµοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του 
∆ήµου εκτιµάται ότι θα υλοποιηθούν τα έτη 2018-2019. Οι υπηρεσίες αυτές καθορίζονται αναλυτικά 
και περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα: 

 

Άρθρο  1ο - Φύλαξη-ασφάλεια του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

1 .Το άρθρο 75 παρ. 1 του ν.4363/2006 ορίζει ότι: "Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές διευθύνουν και 
ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, 
µε στόχο την προστασία , την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας 
ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρµοδιότητες των ∆ήµων αφορούν, κυρίως τους τοµείς της παιδείας, 
πολιτισµού και αθλητισµού, στους οποίους περιλαµβάνονται, ιδίως: 1. Κατασκευή, διαχείριση και 
βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδοµών του εθνικού συστήµατος της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών 
κτιρίων και στο άρθρο 178 ότι: «Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν 
και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους µε τρόπο επιµελή και αποδοτικό». 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου που προήλθε από την συνένωση των πρώην ∆ήµων Αγίου Στεφάνου, ∆ροσιάς, 
Άνοιξης, ∆ιονύσου και τις κοινότητες Ροδόπολης, Σταµάτας και Κρυονερίου έχει οικιστικό ιστό 
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έκτασης 68,66 τετραγωνικά χιλιόµετρα µε αρκετές ιδιαιτερότητες ως προς την σύνθεση των κατοίκων, 
την οργάνωση των δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου µε διαφορετικές ανάγκες. 

Οι εγκαταστάσεις του ∆ήµου λόγω της αποκεντρωµένης δοµής των υπηρεσιών που παρέχει στους 
πολίτες, κλιµακώνονται σε όλη την εδαφική έκταση. Τα ακίνητα του ∆ήµου, συµπεριλαµβανοµένων 
και των σχολικών συγκροτηµάτων καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων υφίστανται φθορές - µικρής 
ή µεγάλης κλίµακας - από διάφορες αιτίες (βανδαλισµούς, επιθέσεις κ.λ.π.), οι οποίες τον τελευταίο 
καιρό λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας και της κοινωνικής αναταραχής, έχουν ενταθεί. Σηµειωτέον 
ότι και τα λίγα κτίρια τα οποία διαθέτουν παθητικά µέτρα ασφάλειας (συναγερµός), καλύπτουν µόνο 
εσωτερικά τα κτίρια και δεν καλύπτουν τον αύλειο χώρο, ενώ προφανώς δεν υπάρχει καµία προστασία 
των κοινόχρηστων. 

Ως ικανοποιητική λύση για τις ανωτέρω ανάγκες προτείνεται αφενός µεν η τοποθέτηση συστηµάτων 
ασφαλείας (συναγερµών) σε όσα κτίρια δεν έχουν και η διασύνδεσή τους µε ιδιωτική εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας, αφετέρου δε η ανάθεση φύλαξης και φρούρησης των δηµοτικών κτιρίων, 
εγκαταστάσεων µε µηχανοκίνητα περίπολο ιδιωτικής εταιρίας φύλαξης. Με τον τρόπο αυτό 
εξασφαλίζεται η προστασία των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων αλλά και των κοινόχρηστων 
χώρων. Είναι προφανές ότι το συνολικό όφελος είναι σηµαντικό, δεδοµένου ότι θα περιορισθούν οι 
φθορές των δηµοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων. 

Η προστασία και η ασφάλεια των δηµοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και των χώρων που βρίσκονται 
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου είναι µια από τις κύριες προτεραιότητες της ∆ηµοτικής 
Αρχής. Όπως αναφέρθηκε η υποχρέωση των ∆ήµων να λαµβάνουν προληπτικά µέτρα για τη φύλαξη 
των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και να προστατεύουν την κάθε είδους περιουσία τους µε τρόπο 
επιµελή και αποδοτικό, προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

Επίσης, η συγκεκριµένη υπηρεσία θα έρθει επικουρικά στη δράση της Ελληνικής Αστυνοµίας και 
ειδικότερα των Αστυνοµικών Τµηµάτων, Αγίου Στεφάνου & Νέας Ερυθραίας τα οποία και είναι 
επιβαρυµένα και συνεπώς δεν επαρκούν για την αποτελεσµατική φύλαξη της έδρας και των 
παραρτηµάτων του ∆ήµου. Το φαινόµενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο και ανησυχητικό τις 
απογευµατινές και βραδινές ώρες καθώς και τις αργίες. Τα περιστατικά διαρρήξεων και βανδαλισµών 
σηµειώνεται αποδεικνύουν την αλήθεια των ισχυρισµών µας, καθώς και την απόλυτη ανάγκη να 
αναθέσουµε σε εξειδικευµένη εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, την φύλαξη και φρούρηση των 
δηµοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων κ.λ.π. 

Η ανάθεση µε ανοικτό διαγωνισµό της φύλαξης και φρούρησης των κτιρίων και εγκαταστάσεων για 
ένα (1) χρόνο σε επιχείρηση θα έχει ευεργετικά ανακλαστικά αποτελέσµατα αφού θα φυλάσσονται και 
οι πέριξ των κτιρίων κοινόχρηστοι χώροι αλλά και κατά τη µετάβαση των φρουρών από κτίριο σε 
κτίριο κατά την περιπολία θα υπάρχει µεγαλύτερη ασφάλεια στους δηµότες. Είναι δηλαδή ένα µέτρο 
που κατατείνει στον περιορισµό της ζηµίας µε το ελάχιστο κόστος για το ∆ήµο, δεδοµένου ότι οι 
επανειληµµένες φθορές και βανδαλισµοί δηµοτικών κτιρίων και χώρων των οποίων η αποκατάσταση 
γίνεται κατεπειγόντως και ad hoc στοιχίζει προφανώς πολύ περισσότερο από την εξασφάλιση ενός 
επαρκούς συστήµατος φύλαξης, ενώ αποτελεί και εντελώς εσφαλµένη άσκηση πολιτικής, καθώς 
συνιστά κατασταλτική και όχι προληπτική επέµβαση, όπως η αιτούµενη µε την παρούσα.  

Στο άρθρο 21 παρ. 11 του νόµου 3731/2008 ορίζεται ότι : «Οι ανάγκες των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης α' και β' για την εν γένει φύλαξη και φρούρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και 
χώρων τους, καθώς και για τη συνοδεία χρηµαταποστολών, είναι δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν 
σχετικού µειοδοτικού διαγωνισµού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, που λειτουργούν 
νοµίµως». 

Συνεπώς, η υποχρέωση των ∆ήµων να λαµβάνουν προληπτικά µέτρα για τη φύλαξη των κτιρίων, 
εγκαταστάσεων και χώρων τους, καθώς και να προστατεύουν την κάθε είδους περιουσία τους µε τρόπο 
επιµελή και αποδοτικό προβλέπεται τόσο από τις διατάξεις του παραπάνω νόµου, όσο και από τις 
διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
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Άρθρο 2  - Αντικείµενο 

Η προστασία και η ασφάλεια των δηµοτικών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου 
είναι µία από τις κύριες προτεραιότητες της ∆ηµοτικής Αρχής και προκύπτει από το γεγονός ότι στο 
∆ήµο ∆ιονύσου συνέβησαν περιστατικά ένοπλης βίας (διαρρήξεις και εµπρησµοί δηµοτικών κτιρίων, 
καταστροφές οργάνων παιδικών χαρών, ληστείες καταστηµάτων, πλατειών,grafity κ.λ.π.). 

Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν στη φύλαξη και ασφάλεια των δηµοτικών εγκαταστάσεων καθώς και 
του περιβάλλοντα χώρου αυτών, στην προστασία των δηµοσίων σχολείων, αθλητικών χώρων, 
παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών, αντλιοστάσιο, δεξαµενές νερού, από βανδαλισµούς, δολιοφθορές 
και καταστροφικές επεµβάσεις τρίτων. 

Η παρούσα µελέτη προβλέπει τις παρακάτω ειδικότερες υπηρεσίες: 

15 Τη φύλαξη και ασφάλεια όλων των δηµοτικών εγκαταστάσεων, των χώρων και του 
εξοπλισµού αυτών. Οι παραπάνω υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας θα υλοποιούνται από 
κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και νόµιµες µεθόδους και µέσα που θα διαθέτει ο 
ανάδοχος για το όλο συµβατικό χρονικό διάστηµα. 

16 Την αποτροπή εισόδου ατόµων µε παραβατική συµπεριφορά σε δηµοτικούς χώρους και 
εγκαταστάσεις, σχολεία, γυµναστήρια, γήπεδα και δηµοτικά κτίρια. 

17 Την αποτροπή µε κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και νόµιµα µέσα κάθε παράνοµων 
ενεργειών (κλοπών, βανδαλισµών, καταστροφών, φωτιάς, κ.τ.λ.) από άτοµα µε παραβατική 
συµπεριφορά. 

Άρθρο 3° - Τόπος, Μέθοδοι-Πλαίσιο υπηρεσιών φύλαξης. 

Ο τόπος των ζητούµενων υπηρεσιών, είναι η ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου, όπως αυτή 
οριοθετείται από τα υφιστάµενα όρια του. Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι χώροι στους οποίους θα 
παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης και ασφαλείας είναι οι ακόλουθοι: 

Πρόγραµµα εποχούµενων φυλάκων . 

Τοµείς ευθύνης περιπόλων. 
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Οι Τοµείς ευθύνης των περιπόλων αριθµούν σε 9 (Εννέα). 

Αναλυτικά ορίζονται οι εξής : 

Α. Τοµέας Κρυονέρι που οριοθετούνται από τους δρόµους: Λεύκης - Φτέρης – Παραδείσου – 
Ανοίξεως – Πολυτεχνείου - Ασκληπειού, (ορίζεται στον Χάρτη σαν τοµέας Α). 

Τα κτίρια –χώροι που φυλάσσονται , αριθµούν σε 19 και αναλυτικά είναι: 

1. Γυµνάσιο Κρυονερίου Αγίας Τριάδος(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

2. 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κρυονερίου Αγίας Τριάδος(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

3. Γενικό Λύκειο Κρυονερίου Αγίας Τριάδος(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

4. 1ο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου Αγίας Τριάδος & Υψηλάντου(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

5. Αντλιοστάσιο Κρυονερίου Ασκληπιού(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) 

6. ∆εξαµενή Κρυονερίου ∆εξαµενής(∆ΕΞΑΜΕΝΗ) 

7. 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κρυονερίου Κανάρη Κωνσταντίνου & Υψηλάντου(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

8. Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου Λεωφόρος Κρυονερίου(ΑΙΘΟΥΣΑ) 

9. Πλατεία Λιάπη Λιάπη(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

10. Πλατεία Μικράς Ασίας Μικράς Ασίας(ΠΛΑΤΕΙΑ) 
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11. Παιδική χαρά Μικράς Ασίας Μικράς Ασίας(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

12. Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα Νικολάου Πλαστήρα(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

13. Παιδική χαρά Νικολάου Πλαστήρα Νικολάου Πλαστήρα(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

14. 3ο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου Πλατεία Μικράς Ασίας(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

15. Κ.Α.Π.Η. Κρυονερίου Πλατεία Μικράς Ασίας(Κ.Α.Π.Η.) 

16. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κρυονερίου Πλατεία Μικράς Ασίας(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) 

17. Κοιµητήριο Κρυονερίου Προέκταση Λ.Κρυονερίου Προ Κτήµα Τατοίου(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) 

18. 2ο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου Σεβδίκου & Μιλήτου(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

19. Πλατεία Χάλκης Χάλκης(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

 

Β. Τοµέας Άγιος Στέφανος που οριοθετούνται από τους δρόµους: Παράπλευρος Εθνικής Οδού – 
Τραπεζούντος – Λακωνίας – Ιωαννίνων – Αγίας Λαύρας – Πολιτεχνείου – Χελµου - Κρυονερίου 
(ορίζεται στον Χάρτη σαν τοµέας Β). 

Τα κτίρια – χώροι που φυλάσσονται, αριθµούν σε 20 και αναλυτικά είναι: 

 

1. ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου () 

2. Κ.Α.Π.Η. Αγίου Στεφάνου (Κ.Α.Π.Η.) 

3. Γήπεδο Αγίου Στεφάνου Αναπάυσως(ΓΗΠΕ∆Ο) 

4. Κοιµητήριο Αγίου Στεφάνου Αναπάυσως & Μυστρά(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) 

5. Πολιτιστικό κέντρο Αγίου Στεφάνου Ε. Πεντζερίδη(ΑΙΘΟΥΣΑ) 

6. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αγίου Στεφάνου Ε. Πεντζερίδη(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) 

7. 1ο, 2ο, 3ο, 4ο Νηπιαγωγεία Ηρώων Πολυτεχνείου(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

8. Παιδική χαρά στις γραµµές του ΟΣΕ Ηρώων Πολυτεχνείου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

9. Παιδική χαρά ΟΑΣΙΣ Ηρώων Πολυτεχνείου στη Πλατεία ΟΑΣΕΩΣ(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

10. Κλειστό γυµναστήριο Αγίου Στεφάνου Καραολή - ∆ηµητρίου(ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) 

11. Παιδική χαρά Καραολή - ∆ηµητρίου Καραολή - ∆ηµητρίου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

12. Πλατεία Αντύπα Κολοκοτρώνη, Κωνσταντινουπόλεως & Καρ. ∆ηµητρίου(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

13. Αµαξοστάσιο ∆ήµου Λακωνίας & Μιστρά (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ) 

14. Πλατεία Οµονοίας Πλατεία Οµονοίας & Πολυχρονοπούλου(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

15. ∆ηµοτικό Γυµνατήριο Αγίου Στεφάνου Σαρανταπόρου(ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) 
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16. Γυµνάσιο - Λύκειο Αγίου Στεφάνου Σωτήρος 1 & Αναπαύσεως(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

17. Αντλιοστάσιο Οικισµός Ποντίων Τέρµα Αργυρουπόλεως (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) 

18. 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου Τραπεζούντος & Λιβερών(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

19. ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου, Κοινωνικό Παντοπωλείο, ΚΑΠΗ Αγίου Στεφάνου, 

20. ΕΣΤΙΑ, Κάρτα ∆ηµοτικό, Πολυϊατρείο & Λοιπές Υπηρεσίες Κοιµήσεως Θεοτόκου 26-28 (∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ) 

 

Γ. Τοµέας Άνοιξη που οριοθετούνται από τους δρόµους: Αγίου Αθανασίου – Λ.Μαραθώνος – 
Αχαιού – Λ.Ανοίξεως - Αρχιµίδους, (ορίζεται στον Χάρτη σαν τοµέας Γ). 

Τα κτίρια – χώροι που φυλάσσονται, αριθµούν σε 18 και αναλυτικά είναι: 

1. Παιδική χαρά Αγ .Παρασκευής και Κυκλάµινων Αγ. Παρασκευής και Κυκλάµινων(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

2. Παιδική χαρά Αγγέλου Νησιώτη Αγγέλου Νησιώτη(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

3. Παιδική χαρά Αστυπάλαιας και Μυτιλήνης Αστυπάλαιας και Μυτιλήνης(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

4. Βρεφονηπιακός Σταθµός Κίρκης και ∆ιονύσου(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

5. Παιδική χαρά Λ. Ανοίξεως και Νιόβης Λ. Ανοίξεως και Νιόβης(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

6. Αντλιοστάσιο Ναυαρίνου τέρµα(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) 

7. Πλατεία Οικισµού Ανθέων Οικισµού Ανθέων(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

8. Πλατεία Μαυρογένους Περιοχή Αγ. Θεοδώρων(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

9. Πλατεία Πλαστήρα Περιοχή Αγ. Θεοδώρων(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

10. Πλατεία Αρµονίας Περιοχή Αγ. Θεοδώρων(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

11. Πλατεία Ελευθερίας Περιοχή Αγ. Παρασκευής(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

12. Πλατεία Ειρήνης Περιοχή Αγ. Παρασκευής(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

13. ∆εξαµενή Σάµου τέρµα(∆ΕΞΑΜΕΝΗ) 

14. 2ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Τέρµα Ναυαρίνου και Εστίας(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

15. 1ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Τέρµα Ναυαρίνου και Εστίας(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

16. ΕΠΑΛ ∆ιονύσου (Καργάκου) Λεωφ. Σταµάτας(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

17. 3ο ∆ηµοτικό ∆ιονύσου (Καργάκου) Λεωφ. Σταµάτας(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

18. ∆ηµοτικό ∆ροσιάς (Καργάκου) Λεωφ. Σταµάτας(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

 

∆. Τοµέας Άνοιξη – Άγιος Στέφανος - Σταµάτα που οριοθετούνται από τους δρόµους: Λ. 
Μαραθώνος – Κωνσταντινουπόλεως – Παπανικολή - Μ. Αλεξάνδρου – Αναπαύσεως – Μακαρίου – Λ. 
∆ροσιάς Σταµάτας, (ορίζεται στον Χάρτη σαν τοµέας ∆). 
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Τα κτίρια – χώροι που φυλάσσονται, αριθµούν σε 35 και αναλυτικά είναι:, 

1. Αντλιοστάσιο Αγ. ∆ηµητρίου Καλλιθέας & Πανοράµατος(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) 

2. Πλατεία ∆ηµοκρατίας Πλατεία ∆ηµοκρατίας (ΠΛΑΤΕΙΑ) 

3. Ψυχολογική υπηρεσία ∆ήµου Πλατεία ∆ηµοκρατίας(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ) 

4. Κεντρική Πλατεία (ΠΛΑΤΕΙΑ) 

5. Παιδική χαρά Αγάπης (ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

6. Κ.Α.Π.Η. ΑΝΟΙΞΕΩΣ Αθηνών Χαλκίδος και Β. Ηπείρου(Κ.Α.Π.Η.) 

7. Παιδική χαρά Αρχιλόχου Αρχιλόχου (ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

8. Κλειστό Γυµναστήριο Άνοιξης Κανάρη(ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) 

9. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Άνοιξης Κανάρη(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) 

10. ∆ηµοτικό Σχολείο Κανάρη(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

11. Παιδική χαρά Αθηνών Χαλκίδος (κεντρική) Κοιµήσεως Θεοτόκου και Κανάρη(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

12. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Άνοιξης Λυκαβηττού(ΓΗΠΕ∆Ο) 

13. ∆εξαµενή Λυκαβηττού και Μετεώρων(∆ΕΞΑΜΕΝΗ) 

14. Παιδική χαρά Νάξου Νάξου (ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

15. Λύκειο Προφήτη Ηλία(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

16. ∆εξαµενή Προφήτη Ηλία(∆ΕΞΑΜΕΝΗ) 

17. Κοιµητήριο Άνοιξης Τέρµα Αναπαύσεως(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) 

18. Πλατεία Πατριάρχου Ε' (ΠΛΑΤΕΙΑ) 

19. Πλατεία Ελευθερίας 25ης Μαρτίου(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

20. Παιδική χαρά 25ης Μαρτίου (Εύξεινος Πόντος) 25ης Μαρτίου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

21. ∆ηµοτικό - Νηπιαγωγείο Σταµάτας 25ης Μαρτίου(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

22. Κ.Α.Π.Η. Σταµάτας 28ης Οκτωβρίου & Αλωνίων (Κ.Α.Π.Η.) 

23. Πλατεία Ηλιόπουλου Αθ. ∆ιάκου(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

24. Πλατεία Ευξ. Πόντου και Ελευθερίας Ευξ.Πόντου και Ελευθερίας(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

25. Πλατεία Αγοράς Κωνσταντινουπόλεως(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

26. Πλατεία Βυζαντίου Κωνσταντινουπόλεως(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

27. Κεντρική πλατεία σταµατάς Λ.Σταµάτας(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

28. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Σταµάτας Μαραθωνοδρόµου Φειδιππίδου (ΓΗΠΕ∆Ο)και υπόλοιπες αθλ. εγκαταστάσεις 

29. Πλατεία Μεταµόρφωση Σωτήρος Μεταµόρφωση Σωτήρος(ΠΛΑΤΕΙΑ) 
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30. Πλατεία Λαµπαδαριου Παλατίων και Μαρµαρά(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

31. Πλατεία Αγίου Τιµοθέου Παλατίων και Προκονήσου(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

32. Πλατεία Αγίου Θεοδοσίου Πιπεροπούλου και Μιαούλη(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

33. Αντλιοστάσιο γηπέδου 

34. Αντλιοστάσιο Φύριζας 

35. Κοιµητήριο Σταµάτας 

 

 

Ε. Τοµέας Άγιος Στέφανος - Σταµάτα που οριοθετούνται από τους δρόµους: Σωκράτους - 
Λ.Μαραθώνος - Μ. Αλεξάνδρου – Παπανικολή – Παπανικολή. 

Τα κτίρια - χώροι που φυλάσσονται , αριθµούν σε 30και αναλυτικά είναι: 

1. Παιδικός σταθµός (Α1 παράρτηµα) Ανεµώνης(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

2. ∆ηµαρχείο Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) 

3. 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου Λ.Μαραθώνος & Π.Κουλουψούζη(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

4. Αντλιοστάσιο (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) 

5. Παιδική χαρά Αγίου Φανουρίου (Αµυγδαλέζα) Αγίου Φανουρίου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

6. Πλατεία Μαγγεϊκα (τέρµα λεωφορείων) Μ.Αλεξάνδρου(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

 

ΣΤ. Τοµέας ∆ροσιά που οριοθετούνται από τους δρόµους:: Λ. ∆ροσιάς Σταµάτας – Λ.Ροδόπολης – 
Μουσών – Λ.Καϊρη – Λ.∆ιονύσου – Θέτιδος – Καρδερίνας - Λ.Θυσέως (ορίζεται στον Χάρτη σαν 
τοµέας ΣΤ). 

Τα κτίρια – χώροι που φυλάσσονται, αριθµούν σε 31 και αναλυτικά είναι: 

1. Γυµνάσιο ∆ροσιάς 1η Μάη(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

2. Λύκειο ∆ροσιάς 1η Μάη(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

3. Πλατεία Τραυλού 25ης Μαρτίου & Αγ.Ιωάννου(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

4. Πλατεία Σεµέλης Αθηνών & Αµαδρυάδων(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

5. Πλατεία Αριάδνης Αθηνών & Θυώνης(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

6. Πλατεία Αφροδίτης Αθηνών & Σεµέλης(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

7. Πλατεία Καζαντζάκη Αργυροκάστρου & Μαβίλη(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

8. Παιδική Χαρά (Ο.Τ. 32) Αργυρουπόλεως(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

9. Αντλιοστάσιο Γοργοποτάµου(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) 
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10. Αντλιοστάσιο Γρ. Λαµπράκη & Αργυρουπόλεως(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) 

11. 1ος Παιδικός Σταθµός ∆ροσιάς Γρηγορίου Λαµπράκη(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

12. Πλατεία Ποντιακού Ελληνισµού Γρηγορίου Λαµπράκη(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

13. 1ο, 2ο Νηπιαγωγείο ∆ροσιάς Γρηγορίου Λαµπράκη(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

14. ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ροσιάς Γρηγορίου Λαµπράκη(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) 

15. Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου ∆ηµοκρατίας & Γρεβενών(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

16. Πλατεία Ρήγα Φερραίου Ήρας & Αργυροκάστρου(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

17. Παιδική Χαρά Πλατεία Ρ.Φερραίου Ήρας & Αργυροκάστρου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

18. 2ος Παιδικός Σταθµός ∆ροσιάς Κύπρου(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

19. Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως Λ. Μαραθώνος(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

20. Παιδική Χαρά (Ο.Τ. 235) Λεωφ. ∆ιονύσου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

21. ΚΕΠ ∆ροσιάς Λεωφ. Μαραθώνος(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ) 

22. Γηροκοµείο - Οίκος ευγηρίας Λεωφ. Σταµατας(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ) 

23. Πλατεία Μαβίλη Μαβίλη & Καρδερίνας(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

24. Πλατεία Μακρυγιάννη Μακρυγιάννη & Χλόης(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

25. Παιδική Χαρά (Ο.Τ. 103) Μπιζανίου(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

26. Αντλιοστάσιο Παπάγου & Κεδρών (παρχαρ)(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) 

27. Αντλιοστάσιο Ρέας(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) 

28. Πλατεία Ελ. Κορολή Ρόδων -Τραπεζούντος - Αθ. ∆ιάκου(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

29. Κ.Α.Π.Η. ∆ροσιάς Στρατηγού Πετρίτη(Κ.Α.Π.Η.) 

30. Γήπεδο ποδοσφαίρου - τέννις - µπάσκετ ∆ροσιάς Τραυλού (Κόκκινο χωράφι)(ΓΗΠΕ∆Ο) 

 

Ζ. Τοµέας Ροδόπολη που οριοθετούνται από τους δρόµους: Λ. ∆ροσιάς Σταµάτας – Μακαρίου – 
Κωνσταντινουπόλεος – Αναπαύσεως – Μαραθωνοδρόµου Φειδιππίδου – Κυθήρων – Γαλήνης - Αγίου 
Ιωάννου – Μητροπολίτου Γρηγορίου Κυδωνίων – Λ. ∆ιονύσου – Μουσών - Λ.Ροδόπολης (ορίζεται 
στον Χάρτη σαν τοµέας Ζ). 

Τα κτίρια - χώροι που φυλάσσονται αριθµού σε 20 και αναλυτικά είναι: 

1. 2ο Νηπιαγωγείο ∆ιονύσου Μητρ.Γ ρηγ.Κυδωνιών στην αρχή αριστερά(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

2. 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου Μητρ.Γρηγ.Κυδωνιών και Λεωφόρο ∆ιονύσου(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

3. Πλατεία Μητρ.Κυδωνιών και ΚαΪρη Μητρ.Κυδωνιών και Καίρη(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

4. Παιδική χαρά Μητρ.Κυδωνιών και ΚαΪρη Μητρ.Κυδωνιών και Καίρη(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 
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5. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ροδόπολης (ΓΗΠΕ∆Ο) 

6. Πλατεία Ροδόπολης (Κεντρική) 25ης Μαρτίου(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

7. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ροδόπολης 25ης Μαρτίου(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) 

8. ∆εξαµενή Ροδόπολης Αγίων Πάντων(∆ΕΞΑΜΕΝΗ) 

9. Κοιµητήριο Ροδόπολης (Παλιό) Ιερός Ναός Άγιος Τριάδος(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) 

10. Παιδικός Σταθµός Ροδόπολης Καραϊσκάκη(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

11. Νηπιαγωγείο Ροδόπολης Καραϊσκάκη(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

12. Παιδική χαρά Καραϊσκάκη & Μαραθωνοµάχων Καραϊσκάκη & Μαραθωνοµάχων(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

13. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδόπολης (Κλειστό Γυµναστήριο Ροδόπολης) 
Κολοκοτρώνη(ΑΙΘΟΥΣΑ) 

14. ∆ηµοτικό Σχολείο Ροδόπολης Κολοκοτρώνη(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

15. Αντλιοστάσιο & γεώτρηση Ροδόπολης Λεωφ. ∆ιονύσου (θέση Τρία Πεύκα)(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) 

16. Κοιµητήριο Ροδόπολης (Νέο) Περιοχή "Αη Γιάννη"(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) 

17. ∆εξαµενή Ροδόπολης Ρέας(∆ΕΞΑΜΕΝΗ) 

18. Παιδική χαρή στην περιοχή "Παλιοσταµάτα" Ρόδων(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

19. Πλατεία στην περιοχή "Παλιοσταµάτα" Ρόδων(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

20. ∆εξαµενή Σταµάτας (∆ΕΞΑΜΕΝΗ) 

 

Η. Τοµέας ∆ιόνυσος - Ραπεντώσα που οριοθετούνται από τους δρόµους:: Αγίου Ιωάννου – 
Μητροπολίτου Γρηγορίου Κυδωνίων – Λ. ∆ιονύσου – Βωµού ∆ιονύσου – Βυζαντίου – Πύλου – 
Αρκαδίας - Αραχώβης (ορίζεται στον Χάρτη σαν τοµέας Η). 

Τα κτίρια - χώροι που φυλάσσονται αριθµού σε 7 και αναλυτικά είναι: 

 

1. Booster επί των οδών Καρκαβίτσα και Καβάφη Καρκαβίτσα και Καβάφη(BOOSTER) 

2. Αντλιοστάσιο στην περιοχή Ραπεντώσα Κοντά στο Λατοµείο(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) 

3. Γήπεδο Ποδοσφαίρου ∆ιονύσου Λεωφόρο ∆ιονύσου(ΓΗΠΕ∆Ο) 

4. Αντλιοστάσιο Λ. ∆ιονύσου Λεωφόρο ∆ιονύσου και Αιγαίου(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) 

5. Κοιµητήριο ∆ιονύσου Λεωφόρος ∆ιονύσου -Νέας Μάκρης αριστερά ∆ίπλα στο Γ' Γερµανικό 
Νεκροταφείο(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) 

6. Booster επί της οδού Μεθώνης Μεθώνης(BOOSTER) 

7. Κοιµητήριο ∆ροσιάς Τέρµα Αγ.Τριάδος Ροδόπολη(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) 
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Θ. Τοµέας ∆ιόνυσος - Ραπεντώσα που οριοθετούνται από τους δρόµους:: Λ. ∆ιονύσου – Γαίας – 
Κωνσταντινουπόλεως – Μαγνησίας – Λ.Αθηνών (ορίζεται στον Χάρτη σαν τοµέας Θ ). 

Τα κτίρια - χώροι που φυλάσσονται αριθµού σε 14 και αναλυτικά είναι: 

1. Γυµνάσιο Λύκειο ∆ιονύσου Αττάλου(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

2. ∆εξαµενές νερού στο τέρµα της οδού Βοσπόρου Βοσπόρου(∆ΕΞΑΜΕΝΗ) 

3. Booster επί της οδού Θεµιστοκλέους στην περιοχή Αναγέννηση Θεµιστοκλέους(BOOSTER) 

4. Κλειστό Γυµναστήριο ∆ιονύσου Κάδµου & Αρµονίας(ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) 

5. Παιδική χαρά Κίου και Μαινάδων Κίου και Μαινάδων(ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

6. Πλατεία Κίου και Μαινάδων Κίου και Μαινάδων(ΠΛΑΤΕΙΑ) 

7. Αντλιοστάσιο στην περιοχή Ρέα ∆ροσιάς Λεωφόρος Αθηνών(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) 

8. Αντλιοστάσιο θέση πηγαδάκι Λεωφόρος ∆ιονύσου(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) 

9. ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ιονύσου Νικολάου Πλαστήρα(∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) 

10. Πολιτιστικό Κέντρο ∆ιονύσου Νικολάου Πλαστήρα(ΑΙΘΟΥΣΑ) 

11. Χώρος ∆ιονυσίων µε το πάρκο των αγαλµάτων Παλαιό Σταθµό του τρένου(ΠΑΡΚΟ) 

12. Παιδική χαρά στην Αναγέννηση Προµηθέως (ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ) 

13. 1ο Νηπιαγωγείο ∆ιονύσου Σατωβριάνδου(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

14. 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου Στρατή Καρρά & Σατωβριάνδου(ΣΧΟΛΕΙΟ) 

Παραµένει στη διακριτική ευχέρεια της ∆ηµοτικής Αρχής η δυνατότητα να ενταχθούν στα δροµολόγια 
των περιπολικών της υπηρεσίας φύλαξης οι Ιεροί Ναοί για κάθε τοµέα όπως και οι δηµόσιες υπηρεσίες 
που λειτουργούν σε κτήρια στα διοικητικά όρια του ∆ήµου. Κατωτέρω παρατίθεται ενδεικτικός 
κατάλογος:  

Α. Τοµέας Κρυονέρι: 

• Εκκλησία Άγιος Γεώργιος Αγίας τριάδος(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

• Ιερά Μονή Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Κύπρου(ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ) 

• Ιερά µονή Κοσµοσωτήρος Λεύκης(ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ) 

• Ιερά Μονή Αγ. Ευσταθίου & Εκκλησάκι Αγίας Άννας Λεύκης(ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ) 

• Εκκλησία Αγίου Παντελεήµων Παραδείσου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)  

• Εκκλησία Κοίµηση Θεοτόκου Παραδείσου & Αγίου Παντελεήµωνα(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

• Εκκλησία Αγίων Ταξιαρχών Προέκταση Λ.Κρυονερίου Προε Κτήµα Τατοίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

Β. Τοµέας Άγιος Στέφανος  

6. Εκκλησία Κοιµ. Θεοτόκου Κοιµ. Θεοτόκου & Καραολή - ∆ηµητρίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

 

Γ. Τοµέας Άνοιξη 
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1. Εκκλησία Αγίας Παρασκευής Αγίας Παρασκευής και Αγράφων(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

2. Σχολή ∆.Ε.Η. Λ. Ανοίξεως(ΣΧΟΛΕΣ ∆ΕΗ) 

3. Εκκλησία Αγ. Θεοδώρων Λ. Μαραθώνος και Λ. Ανοίξεως(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

∆. Τοµέας Άνοιξη 

1. Εκκλησία Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Κανάρη(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

2. Εκκλησία Παναγίτσα Τζων Κέννεντυ και Κοιµήσεως Θεοτόκου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

3. Εκκλησία Παναγία (Χωριό) Λ. Σταµάτας(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

4. Εκκλησία Άξιον Εστί (Χωριό) Μαραθώνος(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)  

5. Εκκλησία Αγίου Λουκά Περιοχή Κατσίκι(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

6. Εκκλησία Προφήτου Ηλία (Εύξεινος Πόντος) Προφήτου Ηλία(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

7. Εκκλησία Μεταµόρφωση Σωτήρος (Χωριό) Σταµάτα(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

8. Εκκλησία Αγίου. Κωνσταντίνου (Προκόνησος) Λ.Μαραθώνος(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

Ε. Τοµέας Άγιος Στέφανος - Σταµάτα 

1. Εκκλησία Αγίου Φανουρίου (Αµυγδαλέζα) Αγίου Φανουρίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ)  

2. Εκκλησία Αγίας Παρασκευής (Κουκουνάρθι) Μαραθωνοδρόµου Φειδιππίδου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

3. Εκκλησία Προφήτου Ηλία (Κουκουνάρθι) Προφήτου Ηλία(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

4. Εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

5. Ιερά Μονή Οσίου Θεοδοσίου(ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ) 

ΣΤ. Τοµέας ∆ροσιά 

• Εκκλησία Αγίου ∆ηµητρίου Εθνάρχου Μακαρίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

• Ιέρα Μονή Αγίας Σκέπης (ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ) 

Ζ. Τοµέας Ροδόπολη 

�� Εκκλησία Αγίας Τριάδος Αγίας Τριάδος(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

�� Ιερά Μονή Παναγιάς Φανερωµένης Γαλήνης(ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ) 

�� Σωµατείο Εθελοντικών ∆υνάµεων ∆ασοπυρόσβεσης & ∆ιάσωσης 
Ειρήνης(ΣΩΜΑΤΕΙΟ) 

�� Εκκλησία Προφήτη Ηλία Λεωφ. Ροδοπόλεως(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

�� Εξωκκλήσι ¨Αη Γιάννη" Περιοχή "Αη Γιάννη"(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

Η. Τοµέας ∆ιόνυσος 

(1) Αρχαιολογικός χώρος Βωµού ∆ιονύσου περιοχή Ραπεντώσα Βωµού 
∆ιονύσου(ΑΡΧΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ)  

(2) Εκκλησία Γεννέσεως της Θεοτόκου περιοχή Ραπεντώσα Καταρράκτη(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

Θ. Τοµέας ∆ιόνυσος - Ραπεντώσα 

• Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Αγίου Γεωργίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 
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• Εκκλησία Αγίου ∆ιονυσίου Ανάµεσα στις οδούς Αττάλου και Κίου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

• Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Χιοπολίτη Λεωφόρου ∆ιονύσου έναντι γηπέδου(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

• Εκκλησία Γεννήσεως Θεοτόκου περιοχή Αναγέννηση Προµηθέως και 
Ανακτορείας(ΕΚΚΛΗΣΙΑ) 

Στο σηµείο αυτό δηλώνεται ότι ο κατάλογος των κτηρίων είναι ενδεικτικός και µπορεί να 
συµπεριλαµβάνει οποιαδήποτε άλλο κτήριο δηµόσιας υπηρεσίας ή του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆ αυτού 
που δεν έχουν καταγραφεί ή που επίκειται να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης  

 

Άρθρο 4° - Τόπος, Μέθοδοι-Πλαίσιο-Παρεχόµενες υπηρεσίες Υποχρεώσεις 

Οι υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας µπορούν να εξυπηρετηθούν µε την απασχόληση ικανού αριθµού 
ατόµων (φυλάκων) κατάλληλα εκπαιδευµένων και εφοδιασµένων. 

α) Οι φύλακες περιπολίας: 

• Θα είναι οργανωµένοι σε µονοµελές συνεργείο - πλήρωµα (οδηγός) επιβαίνων σε αυτοκίνητο 
περιπολίας, το οποίο στο εξής αποκαλείται «Μονάδα φύλαξης» (Μ.Φ.) 

• Θα καλύπτουν µια (1) οκτάωρη βάρδια , ανά εικοσιτετράωρο και για όλες τις ηµέρες της 
εβδοµάδας. Η βάρδια θα ορίζεται από τη ∆ηµοτική Αρχή, ανάλογα µε την εποχή.  

• Θα περιέρχονται - περιπολούν σε όλη την περιφέρεια του ∆ήµου και κυρίως στους χώρους 
που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η κάθε «Μονάδα φύλαξης» (Μ.Φ.) θα διανύει κατά µέσο όρο 
110 χλµ στο οκτάωρο της βάρδιας µε όχηµα τουλάχιστον 1.000 cc. 

• Θα συνεργάζονται στην αντιµετώπιση κάθε παράνοµης ενέργειας µε το Αστυνοµικό Τµήµα 
της περιοχής. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας της αστυνοµικής δύναµης οι εισβολείς θα 
εντοπίζονται, θα απωθούνται και ταυτόχρονα θα ενηµερώνεται το Αστυνοµικό Τµήµα για τη 
δίωξή τους. 

• Οι βάρδιες των Patrol, θα είναι δέκα (10). Περιλαµβάνονται οι 9 τοµείς του ∆ήµου και ο 
Αρχιφύλακας συντονιστής του έργου. Η κάθε βάρδια, θα είναι διάρκειας οχτώ ωρών η κάθε 
µία και θα εκτελείται στις ώρες που ορίζει η δηµοτική αρχή ανάλογα την εποχή.  

• Η καλή λειτουργία του συστήµατος θα διασφαλίζεται από το πρόγραµµα εντοπισµού (GPS) 
και εκτέλεσης πεζών περιπολιών των κινήσεων των περιπολικών και των φυλάκων αντίστοιχα 
έτσι ώστε ανά πάσα στιγµή να προκύπτει η παρουσία των φυλάκων και η κίνηση των 
οχηµάτων. 

• Οι µονάδες φύλαξης (Μ.Φ.) υποστηρίζονται από το κατάλληλο δυναµικό και το 
επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας. 

Παρεχόµενες υπηρεσίες από περιπολικό. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις εξωτερικές περιπόλους είναι οι εξής: 

6 Εξωτερική περιπολία σε όλη την έκταση του ∆ήµου, βάσει προκαθορισµένων διαδροµών µε 
χαµηλή ταχύτητα ελέγχοντας. 

7 Υποβολή καθηµερινής αναφοράς της βάρδιας τους στο βιβλίο συµβάντων του οχήµατος το 
οποίο βρίσκεται εσωτερικά και θα διατηρείται πάντα σε καλή κατάσταση. 

8 Υποβολή αναφοράς στην ∆/νση Περιβάλλοντος του ∆ήµου για θέµατα ασφάλειας (π.χ. πτώση 
δένδρων, βλάβες σε δίκτυα, ελλιπής φωτισµός,grafity κτλ.). 
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9 Έλεγχος του εξωτερικού χώρου των κτιρίων κάθε δύο ώρες ελεγχόµενο από τα check point. 

10 Αναµονή και φύλαξη σε κτήριο µέχρι την επί τόπου παρουσία της αστυνοµίας (µόνο αν 
διαπιστωθεί κάποιος βανδαλισµός κ.τ.λ.) 

11 Άµεση επέµβαση σε περίπτωση που ειδοποιηθεί από τους συναδέλφους στον ασύρµατο (πχ 
για λόγους έκτακτης ανάγκης ή από το κέντρο λήψης σηµάτων συναγερµού ) 

12 Έλεγχος οχηµάτων του ∆ήµου όπου αυτά βρίσκονται εσωτερικά στα όρια του ∆ήµου. 

13 Να υπάρχει πάντα πυροσβεστήρας, φωσφορίζον γιλέκο , κώνοι και αλυσίδες, σκαπανικά µέσα 
(φτυάρια, άµµος, αλάτι). 

Υποχρεώσεις φυλάκων 

Το προσωπικό φύλαξης οφείλει να ακολουθεί ορισµένους κανόνες για την αποτελεσµατική άσκηση 
των καθηκόντων του. Οι κανόνες αυτοί απορρέουν από το σχέδιο φύλαξης του και έχουν υποχρεωτικό 
χαρακτήρα. 

Συγκεκριµένα, κάθε εργαζόµενος στην υπηρεσία φύλαξης οφείλει: 

Να έχει µαζί του: 

• Αντίγραφο της άδειας εργασίας, 

• Ενδεικτική ταυτότητα SECURITY κατά την προσέλευση στο χώρο εργασίας για την ανάληψη 
των καθηκόντων του. 

• Ασύρµατο φορτισµένο. 

• Άδεια οδήγησης 

• Να φοράει σύµφωνα µε το νόµο το αλεξίσφαιρο γιλέκο. 

• Να φοράει την εγκεκριµένη στολή της εταιρείας. 

• Να κάνει ανάληψη βάρδιας τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την ώρα έναρξης και να αποχωρεί 5 
λεπτά µετά τη λήξη της ώστε να υπάρχει χρόνος για ενηµέρωση του επόπτη της εταιρείας και 
συµπλήρωση του εντύπου αναφοράς. 

• Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τα υλικά που χρησιµοποιούνται στη φύλαξη (φακός, 
ασύρµατος, αδιάβροχο, τζάκετ) 

• Να µην κάνει χρήση αλκοολούχων ποτών ή άλλων ουσιών που µπορεί να επηρεάσουν την 
εκτέλεση των καθηκόντων του 

• Να µην εκτελεί οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που δεν σχετίζεται µε την εκτέλεση των 
καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. 

• Να χρησιµοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας (οχήµατα .τηλεφωνικές συσκευές) 
αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους. 

• Να συµπεριφέρεται αυστηρά υπηρεσιακά και µε ευπρέπεια 

• Να τηρεί εχέµυθη στάση σε ότι σχετίζεται µε την εκτέλεση των καθηκόντων του 

• Να συνεργάζεται µε τις κρατικές αρχές (Αστυνοµία , Ε.Κ.Α.Β., Πυροσβεστική κλπ.) 

• Να επικοινωνεί µε το Γραφείο Ασφάλειας-Φύλαξης για θέµατα υπηρεσιακά και για θέµατα 
που σχετίζονται µε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. 

• Να µη φέρει ή χρησιµοποιεί οποιουδήποτε είδους οπλισµό (χειροπέδες, σπρέι, γκλοµπ κλπ.) 
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• Να φροντίζει να ενηµερώνεται για το πρόγραµµα των βαρδιών  

 

Άρθρο 5°  - Συµπληρωµατικά καθήκοντα προσωπικού φύλαξης - Κυρώσεις  

Οι µονάδες: φύλαξης θα πρέπει επιπροσθέτως: 

� Να συµπράττουν, πάντα µε την παρουσία και υπό την ευθύνη των αστυνοµικών οργάνων, σε 
περιοδικούς και δειγµατοληπτικούς ελέγχους οχηµάτων που εξέρχονται από το ∆ήµο σε 
οποιονδήποτε και αν ανήκουν, µε σκοπό να διαπιστωθούν απόπειρες παράνοµης 
δραστηριότητας. 

� Σε συνεννόηση πάντοτε µε τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου (∆ήµαρχο ή, κατά περίπτωση, 
Αντιδήµαρχο), να επιδιώκουν την από τα παριστάµενα αστυνοµικά όργανα δίωξη των 
παρανοµούντων ή όσων αποπειρώνται να παρανοµήσουν. 

Κυρώσεις Φύλακα Ασφαλείας 

• Για την αποτελεσµατική παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης στο ∆ήµο κρίνεται 
αναγκαία η διεξαγωγή εφόδων ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανονισµών και 
προδιαγραφών των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πληµµελής 
άσκηση καθηκόντων θα επιβάλλονται κυρώσεις . 

 

Άρθρο 6° -  Προσωπικό - Εξοπλισµός - Εποπτεία 

Με βάση τα αναφερόµενα στο άρθρο 4° σχετικά µε τις µονάδες φύλαξης (Μ.Φ.) ανά βάρδια και µε 
δεδοµένο ότι κάθε µονάδα φύλαξης περιλαµβάνει ένα (1) άτοµο, προκύπτουν τα παρακάτω σε σχέση 
µε το απασχολούµενο προσωπικό: 

Καθ’όλη τη διάρκεια του οκταώρου θα απασχολούνται συνολικά δέκα (10) οδηγοί-φύλακες από τους 
οποίους ο ένας (1) υπεύθυνος βάρδιας. 

Το προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο ώστε να εργάζεται αποτελεσµατικά, τηρώντας τη 
νοµοθεσία και σε συνεργασία πάντοτε µε τις αστυνοµικές αρχές για την περιφρούρηση του ∆ήµου. 

Οι φύλακες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τον παρακάτω εξοπλισµό: 

• Κάθε (Μ.Φ.) επιβαίνει σε ειδικό όχηµα περιπολίας τουλάχιστον 1000 κυβικών. 

• Η διαθεσιµότητα και ετοιµότητα χρήσης των αυτοκινήτων είναι σηµαντικότατος παράγοντας 
αποτελεσµατικής δράσης των οµάδων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει την άµεση 
αντικατάσταση του αυτοκινήτου της Μ.Φ. εντός δύο ωρών, σε περίπτωση βλάβης ή για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. βανδαλισµός) ακινητοποίησης ενός αυτοκινήτου. 

• Ειδικό φακό περιπολίας 

• Ασύρµατη επικοινωνία 

• Εταιρική κινητή τηλεφωνία 

• Ηλεκτρονική σηµειακή αναγνώριση (συσκευή καταγραφής πεζών περιπολιών). 

• Πλήρη σύνολο αντιπυρικής προστασίας µε πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 15Kg εντός των 
οχηµάτων περιπολίας. 

• Φωσφορίζον γιλέκο 

• Κώνους 
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• Αλυσίδες 

• Σκαπανικά µέσα (φτυάρια, άµµος, αλάτι). 

Εποπτικές διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού. 

Η συνεχής αναβάθµιση και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών φύλαξης προϋποθέτει συστηµατικό 
έλεγχο και αξιολόγηση του προσωπικού φύλαξης. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν οριστεί οι ακόλουθες 
εποπτικές διαδικασίες: 

� Α)Σηµεία ηλεκτρονικού ελέγχου 

� Β)Ατοµικό φύλλο αξιολόγησης φύλακα 

� Γ)Έντυπο αξιολόγησης παρεχόµενων υπηρεσιών φύλαξης. 

 

Άρθρο 7° - ∆ιάρκεια Σύµβασης  

Οι υπηρεσίες φύλαξης αφορούν την χρονική περίοδο ενός (1) έτους , από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης ,για τους τοµείς ευθύνης περιπόλων όπως αναφέρονται στο άρθρο 3ο.  

 

Άρθρο 8° - Πιστοποίηση  υπηρεσιών  - Μεθοδολογία  

Ο ανάδοχος πριν την έναρξη της σύµβασης οφείλει να ταυτοποίηση κάθε ένα από τα αναφερόµενα 
κτήρια ή άλλες υποδοµές ελέγχου (άρθρο 3 της παρούσης), όπως κάθε άλλη υποδοµή που ο ∆ήµος 
∆ιονύσου ενδέχεται να υποδείξει στη διάρκεια της σύµβασης.  Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται ότι: α) 
για τις πρόσθετες υποδοµές  που δε περιγράφονται στο άρθρο 3  και δυνητικά µπορεί να υποδειχθούν 
µεταγενέστερα για αντικειµενικούς λόγους, ο χρόνος ανταπόκρισης προκειµένου για την ταυτοποίηση 
θα γίνεται εντός σαρανταοκτώ (48) ωρών  από την έγγραφη ενηµέρωση, και β) για το σύνολο των 
υπολοίπων σηµείων που αναφέρονται ανωτέρω (άρθρο 3 της παρούσης) η ταυτοποίηση θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί εντός  επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών, από τη κοινοποίηση για την υπογραφή της 
σύµβασης, σε όλες τις περιπτώσεις το χρονικό διάστηµα δε µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα 
για την υπογραφή της σύµβασης. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.    

Η ταυτοποίηση  µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, ενδεικτικά αναφέρονται µαγνητικές 
παγίδες , γεωγραφικό στίγµα  κτλ.  Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς  κατά την υποβολή  της 
προσφοράς και τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου (παρ. 24 άρθρο 10) οφείλουν να 
προσδιορίσουν τον τρόπο ταυτοποίησης των σηµείων που θα ακολουθήσουν.  Καθώς, η συγκεκριµένη 
µεθοδολογία αποσκοπεί τόσο στην αύξηση της απόδοσης  όσο και στη στήριξη των χειριστών για τη 
λήψη ορθολογικών αποφάσεων σε πραγµατικό χρόνο απαιτείται να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση 
και διαχείριση των δραστηριοτήτων, σε πραγµατικό χρόνο. 

Κατά συνέπεια  η τεχνική λύση που  θα προτείνουν ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς  οφείλει να 
έχει τη δυνατότητα  παροχής  σε πραγµατικό χρόνο απεικόνισης των ανιχνεύσεων (ανάγνωση, εγγραφή 
καταγραφή και αποστολής δεδοµένων). Προς υποστήριξη της συγκεκριµένης διαδικασίας ο ανάδοχος 
θα παρέχει άµεση πρόσβαση – on line- στην αρµόδια επιτροπή ή σε άλλους εξουσιοδοτηµένους 
υπαλλήλους (επόπτες), µέσω συγκεκοµµένων κωδικών εξουσιοδότησης,  ώστε αυτοί σε οποιαδήποτε 
στιγµή να έχουν πλήρη έλεγχο τόσο στις περιπολίες, όσο και στη πορεία των οχηµάτων.  Ο ανάδοχος 
οφείλει να παραδώσει δύο ηλεκτρονικές συσκευές στα µέλη της επιτροπής βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης για την υποστήριξη της συγκεκριµένης διαδικασίας. Οι συσκευές αυτές θα επιστραφούν 
στον ανάδοχο µε την ολοκλήρωση της  σύµβασης.  

Τα συγκεκριµένα στοιχεία – δεδοµένα,  θα πρέπει να είναι επεξεργάσιµα σε ηλεκτρονική µορφή και   
θα αποτελούν αποδεικτικό ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ανά περίπολο ανά βάρδια.  Το σύνολο αυτών 
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ανά µήνα θα παραδίδονται σε ηλεκτρονικό αρχείο, ψηφιακά υπογεγραµµένο από τον υπεύθυνο της 
αναδόχου εταιρίας, το οποίο και θα συνοδεύει το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών (ΤΠΥ). 

Προς αποφυγή του φαινοµένου καταγραφής των περιπολίων από τρίτους, οι οποίοι θα µπορούσαν να 
ενεργήσουν  κακόβουλα, στο χρονικό διάστηµα µεταξύ των περιπολιών, οι τελευταίες οφείλουν να 
διαφοροποιούνται. Συνεπώς,  η ρουτίνα µιας περιπολίας δε µπορεί να είναι σταθερή, αντίθετα αυτή θα 
πρέπει να εναλλάσσεται από περίπολο σε περίπολο και να υπάρχει διαφορετικό σχέδιο τουλάχιστον 
ανά  δύο (2) µέρες., τόσο σε επίπεδο σηµείων  όσο και στις ώρες.  Στα πλαίσια αυτής της 
διαφοροποίησης επιτρέπεται η µίξη δύο ή περισσότερων περιπόλων που γειτνιάζουν. Ωστόσο, υπάρχει 
η υποχρέωση κάθε σηµείο να ελεγχθεί τουλάχιστον δύο φορές ανά βάρδια.  

Σε περίπτωση συµβάντος κατά τη διάρκεια της βάρδιας και συνεπώς υποχρέωσης ακινητοποίησης ενός 
οχήµατος , θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια υποστήριξης του επιχειρησιακού σχεδίου περιπολίας από 
οχήµατα που γειτνιάζουν. Στη περίπτωση αυτή (συµβάντος), µε την ολοκλήρωση της βάρδιας ο 
διενεργηθείς έλεγχος µπορεί να υπολείπεται του  επιχειρησιακού σχεδιασµού, χωρίς ωστόσο να είναι 
κατώτερος του οδόντα  τοις εκατό ( 80%) του συνόλου. Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει την εποµένη του 
συµβάντος ανά τοµέα να ενηµερώνει εγγράφως (ψηφιακά υπογεγραµµένα) την επιτροπή βεβαίωσης 
καλής εκτέλεσης.. Επίσης, το σύνολο των συγκεκριµένων αρχείων ανά τοµέα θα παραδίδονται 
ψηφιακά µε την υποβολή του ΤΠΥ.   Η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να αποτυπώνεται στο 
επιχειρησιακό σχέδιο έκαστου οικονοµικού φορέα.  

 

Άρθρο 9° Οχήµατα - Εξοπλισµός 

Θα χρησιµοποιηθούν δέκα (10) περιπολικά οχήµατα της εταιρείας και Θα υπάρχουν (2) εφεδρικά σε 
περίπτωση βλάβης και θα καλύπτουν την οκτάωρη βάρδια. Θα φέρουν τα διακριτικά σήµατα της 
εταιρείας και φωτεινή σήµανση στην οροφή, βάσει της νοµοθεσίας, καθώς και τα στοιχεία του ∆ήµου 
δηλαδή «∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ». 

 

Άρθρο 10ο  - Απαιτήσεις από τους συµµετέχοντες 

� Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

� Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου (πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών) ή ελλείψει αυτού, ισότιµο έγγραφο 
εκδιδόµενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. 
Υπόχρεοι για την προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι στην περίπτωση διαγωνιζόµενης Ο.Ε. 
και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές, στην περίπτωση της ΕΠΕ οι διαχειριστές, 
στην περίπτωση της Α.Ε. ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος και σε κάθε άλλη περίπτωση 
νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το 
καταστατικό της εταιρίας. 

� Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, από τα οποία 
να προκύπτει ότι: 

− ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (όπως συνδιαλλαγή 
του άρθρου 99 του Ν.3588/2007). 
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− ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι: 

 έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, καθώς και των συναφών µε αυτή 
διατάξεων των κείµενων νόµων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

 δεν έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα. 

• Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής της προσφοράς. 

• Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. 

• Ένορκη βεβαίωση το οποίο θα καλύπτει το πιστοποιητικό του άρθρου 39 του Ν.4488/2017  

• Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου, µε πιστοποίηση εγγραφής 
για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή, που 
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες, πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών και θα καλύπτει την άσκηση των δραστηριοτήτων κατά το ως προς αναφορά 
έτος. 

• Άδεια Λειτουργίας του Ν.2518/97 σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. 

• Άδεια εγκεκριµένης στολής από το Γ.Ε.Ε.Θ.Α. 

• Κατάλογο – πελατολόγιο, όπου ο προσφέρων έχει πραγµατοποιήσει συναφές έργο ο οποίος να 
συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των συµβάσεων. Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει 
εκτελέσει την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον µία (1) ετήσια σύµβαση µε σχετικό συναφές 
έργο. Συναφές έργο θεωρείται ένα έργο όταν έχει ίσο ή µεγαλύτερο προϋπολογισµό µε τον 
προκηρυσσόµενο και έχει σαν φυσικό αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης 
κτηριακών εγκαταστάσεων.  Ο κατάλογος θα έχει την ακόλουθη µορφή:  

Α/Α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΦΟΡΕΑ 

(ΠΕΛΑΤΗ) 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ   
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΑΠΟ - ΕΩΣ) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

      

      

      

      

Ως αποδεικτικό εµπειρίας ορίζονται τα αντίγραφα των σχετικών συµβάσεων 

• Βεβαίωση αυτοψίας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου, η οποία 
χορηγείται από τον ∆ήµο ∆ιονύσου. 
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• Πιστοποιητικό ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών ;ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 18001:2008 
(δεκτά και  µεταγενέστερης έκδοσης)  που αφορά το σύστηµα διαχείρισης υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία της εταιρείας, ή ισοδύναµα αυτών  

• Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών 
κινδύνων µιας τουλάχιστον τράπεζας ή ενός άλλου χρηµατοπιστωτικού οργανισµού µε την 
οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησής τους στην οποία να 
αναφέρονται ότι: 

Α) Η Τράπεζά µας έχει εγκρίνει µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει καθορίσει και έχουν 
γνωστοποιηθεί στην εταιρία, πιστοδοτικά όρια για χρηµατοδοτήσεις συνολικού ποσού €  

Β) Αναφορικά µε τον ανωτέρω ∆ιαγωνισµό στον οποίο πρόκειται να συµµετάσχετε, η Τράπεζά µας 
προτίθεται να εξετάσει οιοδήποτε αίτηµα χρηµατοδότησης σύµφωνα µε το ύψος της σύµβασης µε 
βάση τα Τραπεζικά κριτήρια, τους ισχύοντες νοµισµατοπιστωτικούς κανόνες, την οικονοµική 
κατάσταση και τις προοπτικές της εταιρίας κατά τον χρόνο υποβολής του. 

• Πιστοποιητικό ασφάλισης γενικής και επαγγελµατικής αστικής ευθύνης προς τρίτους το οποίο 
και θα περιλαµβάνει ασφάλιση σωµατικών βλαβών, ορίου τουλάχιστον 500.000,00 €, υλικών 
ζηµιών, ορίου τουλάχιστον 500.000,00 €, οµαδικό, ορίου τουλάχιστον 1.000.000,00€ και 
ανώτατο, ορίου τουλάχιστον 2.000.000,00€. 

• Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των 
ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας, κατά τρεις (3) προηγούµενες του έτους διενέργειας του διαγωνισµού 
οικονοµικές χρήσεις.. 

• Να εµφανίζει κύκλο εργασιών σε κάθε µια εκ των τριών τελευταίων χρήσεων τουλάχιστον 
ίσο ή µεγαλύτερο του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου. 

• Αντίγραφο Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών από την ∆.Ο.Υ στην οποία υπάγεται η επιχείρηση, 
από την οποία θα προκύπτει η κατ' ελάχιστον τριετής λειτουργία της. 

• Κατάσταση στην οποία θα εµφανίζεται ο αριθµός των εργαζοµένων στην επιχείρηση. 

• Αποδεικτικό ότι ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ελέγχου 
των φυλάκων και των Patrol σε πραγµατικό χρόνο. Ως αποδεικτικά στοιχεία, ορίζονται οι 
εκτυπώσεις µιας εβδοµάδας του ιστορικού κίνησης των οχηµάτων και της παρακολούθησης 
των φυλάκων, σε χρονικό διάστηµα τριών µηνών πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού.  

• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ A ’75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακό, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι: 

� θα παρέχεται η δυνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου από αρµόδιο άτοµο του ∆ήµου, 
των εποχούµενων περιπολιών (Patrol) κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους και των 
περιπολιών ελέγχου των φυλάκων κατά τη διάρκεια των βαρδιών τους. θα λαµβάνονται 
πληροφορίες σχετικά µε την ακριβή θέση των οχηµάτων και των σηµείων ελέγχου που 
πραγµατοποιούν οι φύλακες σε πραγµατικό χρόνο. 

• Βιογραφικά των φυλάκων που θα στελεχώσουν το έργο από τα οποία να προκύπτει ότι η 
ηλικία τους είναι άνω των 25 ετών και διαθέτουν επαγγελµατική επάρκεια (πιστοποιητικό 
ΚΕΜΕΑ). Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να καταθέτει ως δικαιολογητικό, προκειµένου για την 
εξόφληση  των σχετικών τιµολογίων παροχής υπηρεσιών, κατάσταση προσωπικού ανά µήνα 
από την οποία και θα προκύπτει η τήρηση της σχετικής δέσµευσης ως προς την ηλικία των 
φυλάκων.  
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• Κατάλογο σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις, τον τεχνικό εξοπλισµό και τα 
περιπολικά αυτοκίνητα που θα διαθέσει για την εκτέλεση της σύµβασης. Ειδικότερα, για τα 
περιπολικά οχήµατα, που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα των 
αδειών κυκλοφορίας αυτών τα οποία και θα έχουν συντηρηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
των κατασκευαστών τους (προσκόµιση υπεύθυνης δήλωσης, ψηφιακά υπογεγραµµένης, ότι 
εφόσον µειοδότησουν και προκειµένου για την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσουν τα 
ανάλογα αποδεικτικά έγγραφα). . Σε περίπτωση που ο συµµετέχων δεν διαθέτει περιπολικά 
οχήµατα, αντίγραφο προσφοράς µε την εταιρεία που θα τα µισθώσει, αναγράφοντας τον όρο 
σχετικά µε την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 

• . Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον τρόπο µε τον οποίο ο διαγωνιζόµενος σκοπεύει 
να προσεγγίσει την εκτέλεση του συνολικού έργου φύλαξης. Το επιχειρησιακό σχέδιο θα 
πρέπει επικεντρώνεται στην περιγραφή της µεθοδολογίας υλοποίησης για την επιτυχή 
εκτέλεσή του καθώς τους τρόπους και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την έγκριση των 
όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού.  

 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 Άγιος Στέφανος, 05/06/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθµ. Μελέτης : 1 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
∆/ΝΣΗ : ΠΕΝΤΖΕΡΙ∆Η 3 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΥΡΡΗΣ ΖΗΝΩΝ                                                                                                    
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ΤΗΛ :2108004830- ΕΣΩΤ.121 
Fax : 2106218202 
email: police@dionysos.gr 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθ. 21 παρ.11 του ν.3731/2008)», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
και τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, ανέρχεται στα 406.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24% µε χρέωση του οµότιτλου Κ.Α. 10.6278.0002 αναλυτικά ως ακολούθως : 

� Το χρηµατικό ποσό των  99.260,75€ θα βαρύνει τον οικείο προϋπολογισµό στο ο.ε 2018  

� Το υπολειπόµενο χρηµατικό ποσό των 306.739,25€ θα βαρύνει, µε πρόβλεψη, τον οικείο 
προϋπολογισµό στο ο.ε. 2019 

Για τον προϋπολογισµό της ετήσιας δαπάνης έχουν ληφθεί υπόψη οι αµοιβές του προσωπικού που 
έχουν υπολογισθεί µε βάση την Εθνική Γενική Συλλογική σύµβαση Εργασίας για προσωπικό άνω των 
25 ετών µε µία τριετία, το ετήσιο κόστος PATROL (µίσθωση οχηµάτων, συντήρηση, ελαστικά - 
καύσιµα κ.λ.π.), το διοικητικό κόστος, το κόστος αναλωσίµων, όλων των σχετικών άµεσων και 
έµµεσων δαπανών που αφορούν την πλήρη εκτέλεση του έργου σε σχέση µε τις τεχνικές απαιτήσεις 
καθώς και το εργολαβικό κέρδος. 

Στον υποφάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να υπολογίζεται 
αναλυτικά το κόστος του έργου και να απεικονίζεται µε σαφήνεια ο υπολογισµός της δαπάνης: 

Α) Της φύλαξης και φρούρησης των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων σε 8ωρη καθηµερινή 
βάση, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας 365 ηµέρες το χρόνο µε 9 Patrol συν ένα εποπτικό. 

Β) Η Συνολική ∆απάνη της Καθαρής Αξίας, το ΦΠΑ αυτής και το Συνολικό Ποσό µε ΦΠΑ το οποίο 
αποτελεί και το Σύνολο της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου. 

Στον προϋπολογισµό, έχουν υπολογισθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και την 
εργατική νοµοθεσία, 240.000,00€ µισθοδοτικό κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών 
εισφορών, των επιδοµάτων και δώρων των φυλάκων και των αντικαταστατών τους, 80.000,00€ κόστος 
Patrol αυτοκινήτων συµπεριλαµβανοµένων των αποσβέσεων, συντήρησης και καυσίµων περιπολίας 
και 86.000,00€ που περιλαµβάνει το ∆ιοικητικό κόστος, τα αναλώσιµα, το κόστος εξοπλισµού και 
ατοµικών µέσων προστασίας όπως ορίζεται από την νοµοθεσία για τους φύλακες security και το 
εργολαβικό κέρδος του αναδόχου ,συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (στοιχεία άρθρου 68 Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115/Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 22 του Ν4144/13 (ΦΕΚ88/Α΄) 

 

Υπολογισµός  Μηνιαίου  & Ετησίου  Κόστους Βαρδιών  ∆έκα (10) Patrol 

 ΜΙΚΤΑ  ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

  

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).      

      

 ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΦΡΟΥΡΗΣΗ

Σ 

ΩΡΕΣ 
ΒΑΡ∆ΙΑ

Σ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ 25%  PATROL 
ΦΥΛΑΞΗΣ 

10 8    

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  - 
ΑΡΓΙΑΣ 100% PATROL 
ΦΥΛΑΞΗΣ 

10 8    
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 ΣΥΝΟΛΑ      

 ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ  PATROL    

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ PATROL, (καυσίµα, για 110Κm ανά βάρδια, 
συντήρηση, ασφάλεια, ελαστικά, κτλ). 

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ   

 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   

 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ   

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ    

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ    

 

 
 
 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

   

   

   

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άγιος Στέφανος, 
05/06/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθµ. Μελέτης : 1 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
∆/ΝΣΗ : ΠΕΝΤΖΕΡΙ∆Η 3 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΥΡΡΗΣ ΖΗΝΩΝ                                                                                                    
ΤΗΛ :2108004830- ΕΣΩΤ.121 
Fax : 2106218202 
email: police@dionysos.gr 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

 1. Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
β. Ο προϋπολογισµός της µελέτης 
γ. H Τεχνική περιγραφή  
δ. Η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
ε. Η οικονοµική προσφορά  
 
2. Χρόνος εκτέλεσης του έργου  
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Από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα (1) ηµερολογιακό έτος. 
 
Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτηµα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί 
εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος . 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.  
 
 
 
3. ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα 
σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 

σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Στη περίπτωση 
που ένωση οικονοµικών φορέων καταστεί ανάδοχος οφείλουν υποχρεωτικά και πριν τη σύναψη της 
σύµβασης να περιέλθουν σε συγκεκριµένη νοµική µορφή. 
 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 
 
4. Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - 
µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονοµικό φορέα. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) 
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) 
ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής 
σύµβασης. 
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Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 
72, παρ.4 του Ν. 4412/2016. 
 
4.1 Εγγύηση συµµετοχής 
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής που ανέρχεται 
σε ποσοστό δυο τοις εκατό 2% του συνολικού προϋπολογισµού, άνευ ΦΠΑ,  και θα ανέρχεται το 
ποσό των 6.548,39€. 
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. Η 
εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  
 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. Η 
εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, και   
γ) την ολοκλήρωση του προ συµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  
 
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα 
από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης  
 
4.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόµενα στην παράγραφο 9 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό ,τον τίτλο της 
σχετικής σύµβασης και να λήγει έναν (1) τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη της σύµβασης . Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει.  
 
5. Υποχρεώσεις του αναδόχου _Χρόνοι και συχνότητα Παραδόσεων 
 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν 
µπορεί να είναι κατώτερες του κατωτάτου ορίου µισθού ή ηµεροµισθίου όπως αυτό ορίζεται 
µε το αρ.1 παρ.6 του Ν.4046/2012 ο οποίος τροποποίησε την από 15/7/2010 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., τη 
χορήγηση αδειών στο προσωπικό µε αντικατάσταση των εργαζοµένων οι οποίοι βρίσκονται 
σε άδεια, τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας 
των εργαζοµένων κ.λ.π. 

• Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύµβαση 
µε την Ανάδοχο εταιρεία, (άρθρο 68 του ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 
του Ν 4144/2013 . 

• Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο για κάθε 
τρίτο. 

• Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς ή 
• βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου ή σε 

οιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (του 
αναδόχου) ή των εργασιών του. 

• Υποχρεούται να χρησιµοποιεί προσωπικό (ο αριθµός του οποίου θα έχει προσδιορισθεί από 
τους οικονοµικούς όρους συµµετοχής) ειδικευµένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από 
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πλευράς συµπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του ∆ήµου και τους ∆ηµότες, 
και το οποίο να τηρεί πιστά τις εντολές των αρµοδίων οργάνων. 

• Ο ∆ήµος ∆ιονύσου διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει πλήρως την συµπεριφορά του 
προσωπικού του εργολάβου εντός των χώρων του ∆ήµου, όπου πρέπει να τηρείται τάξη και 
ησυχία. Το προσωπικό είναι υποχρεωµένο να δέχεται αδιαµαρτύρητα οποιονδήποτε έλεγχο 
τυχόν αποσκευών του κατά την έξοδο του από τους χώρους των ∆ηµοτικών Κτιρίων. 

• Υποχρεούται να τηρεί βιβλία επικοινωνίας µε τους αρµόδιους για την εποπτεία των επί 
µέρους κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου, µε σκοπό την αναγραφή σ' αυτό των τυχόν 
παραλείψεων όσο και παραπόνων. 

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των 
προσκοµιζόµενων υλικών, των εργαλείων, µηχανικών µέσων, µεταφορικών µέσων και της εν 
γένει ασφάλειας του προσωπικού και να εκτελεί επ' αυτού τις οδηγίες της επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και 
µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από την µη εφαρµογή τους. Κατά την 
εκτέλεση της εργασίας πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα στους εργαζόµενους ή σε τρίτους. 

• Ο ανάδοχος οφείλει να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί. Η δαπάνη για τα 
ασφάλιστρα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο µισθός, τα επιδόµατα αδείας, δώρα Χριστουγέννων, 
και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση µε την εργασία, βαρύνουν τον ανάδοχο. Η 
Αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του αναδόχου προς το προσωπικό του. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του µε δικές του δαπάνες για κάθε 
είδους ατύχηµα. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί η αναθέτουσα αρχή µε 
αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου, καθώς και µε αποζηµιώσεις για 
ζηµιές που προκλήθηκαν από το προσωπικό του αναδόχου σε ξένη ιδιοκτησία. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αποκαταστήσει µε δικά του έξοδα, κάθε ζηµιά ή βλάβη που εξαιτίας της ή 
λόγω των εργασιών που εκτελεί, θα συµβεί κατά τη διάρκεια του καθαρισµού του κτιρίου 

• Υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πληµµελή εργασία που 
θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ' αυτόν από τους υπεύθυνους των καθ’ έκαστον κτιρίων. 
Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύµφωνα µε τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή 
παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα έως και του 50% της 
µηνιαίας δαπάνης, ανάλογα µε την βαρύτητα της πράξεως ή παραλείψεως κατά την ελεύθερη 
κρίση των αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου, παρακρατούµενη από την µηνιαία αµοιβή. Σε 
περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, και ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα 
καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου. 

• Ο καθαρισµός θα καλύπτει τις ηµέρες και ώρες εργασίας, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί 
από τον αποδέκτη των υπηρεσιών καθαρισµού (∆ήµος ∆ιονύσου). Το ωράριο παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας του αναδόχου, το οποίο θα καλύπτει τις καθορισµένες ηµέρες και 
ώρες εργασίας, θα προσδιορίζεται κατόπιν συνεννόησης µε την προϊσταµένη ∆ιοικητικών 
υπηρεσιών του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες αυτού. Θα πρέπει να ληφθεί   του 
προσωπικού του ∆ήµου.  

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί αποκλειστικά προσωπικό το οποίο να είναι 
ασφαλισµένο. 

• Να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε µέλος του προσωπικού του, το οποίο θα 
κριθεί από τον ∆ήµο «ως ακατάλληλο» (για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για οποιονδήποτε 
άλλο λόγο) µόλις ειδοποιηθεί σχετικά,  από τον ∆ήµο. 

• Να µην απασχολεί το προσωπικό του πέραν του νόµιµου ωραρίου παρά µόνον σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, οπότε βέβαια οφείλει να καταβάλλει (στο υπερωριακά απασχολούµενο 
προσωπικό) ακέραιες τις κατά νόµο αποζηµιώσεις. 

• Να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να είναι 
αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί 
στο προσωπικό του. 

• ∆ιευκρινίζεται ρητά ότι ο ∆ήµος ∆ιονύσου δεν έχει καµία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε 
αξίωση εκ µέρους οιουδήποτε µισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται 
πλήρως µε την καταβολή της κατά µήνα αµοιβής του αναδόχου. 

• Να διαθέτει επόπτη υπάλληλο για επίβλεψη του έργου και επικοινωνία µε τους αρµόδιους για 
την εποπτεία του έργου, που έχουν ορισθεί ειδικά για την εποπτεία και έλεγχο Της 
ΣΎΜΒΑΣΗς. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται και εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται µε προσοχή, επιµέλεια και 
σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της ορθής πρακτικής και επιστήµης.. Είναι υπεύθυνος έναντι 
των Κρατικών Αρχών για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που 
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περιλαµβάνονται στην παρούσα για όλο το χρόνο και για όλο το χρόνο εργασίας του, και για 
όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και φέρει κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση 
ατυχήµατος λόγω πληµµελούς καθαριότητας των χώρων. 

 
6.Υποχρεώσεις του ∆ήµου 
Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  
για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας.  
Ο ∆ήµος θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων ∆ιευθύνσεων και 
Τµηµάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήµατα στην υλοποίηση των 
υπηρεσιών.  
Ο ∆ήµος δε φέρει καµία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα στο προσωπικό 
(συµπεριλαµβανοµένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του Αναδόχου ή τρίτων που γίνεται από 
τυχαίο γεγονός ή αµέλεια του κατά την εκτέλεση της υπηρεσίες .  
 
7. Αναθεώρηση τιµών 
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν 
σταθερές και αµετάβλητες  
 
8. Επιβαρύνσεις –Πληρωµή – Κρατήσεις  
8.1. Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά σε ευρώ (€), µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. µετά από την έκδοση 
εντάλµατος πληρωµής από το Τµήµα Λογιστηρίου µέσω της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
8.2. Η τιµολόγηση θα πραγµατοποιείται από τους αναδόχους των παρεχόµενων  υπηρεσιών  µε το 
πέρας έκαστου µηνός/παράδοσης και εντός του πρώτου δεκαήµερου του επόµενου µήνα. 
8.3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ηµερών, εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες το επιβάλουν και 
µετά από συµφωνία µε τον αντισυµβαλλόµενο εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την 
εποµένη της υποβολής του τιµολογίου στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου από τον ανάδοχο 
συνοδευµένο από τα λοιπά νόµιµα δικαιολογητικά. 
8.4. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (τιµολόγια παροχής 
υπηρεσιών, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 
8.5. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία της παραλαβής  των 
υπηρεσιών , και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 
8.6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: 
α. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος 
πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού. 
β. Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 
γ. Το χρονικό διάστηµα  σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν4412/2016 
Επίσης, δεν προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 
8.7. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ, Ε.Α.Α.Π.Π ) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη 
συγγραφή υποχρεώσεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο και υπολογίζεται στο σύνολο της προσφοράς. Σε 
περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του. 
8.8. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση 
µεταβολής της νοµοθεσίας 
 
9. Χρόνος ισχύς Προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού για το χρονικό διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερών 
από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016), εφόσον ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, µέχρι 180 ηµέρες. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί 
να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον 
αυτός το αποδεχθεί 
 
 
10. Ανωτέρα βία 

ΑΔΑ: 629ΡΩ93-ΔΑΗ





74 

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του από λόγους 
ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο Ανάδοχος 
προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος.  
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη των περιστατικών της βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, 
ο οποίος υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά και 
εφόσον εντός του διαστήµατος αυτού κατέβαλε όλες τις ενδεδειγµένες προσπάθειες να τηρήσει τους 
όρους της υπηρεσίας και αποδεδειγµένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα 
αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στο ∆ήµο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 
προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας. 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια 
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και 
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις 
οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, 
ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και 
τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη των περιστατικών της βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, 
ο οποίος υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά και 
εφόσον εντός του διαστήµατος αυτού κατέβαλε όλες τις ενδεδειγµένες προσπάθειες να τηρήσει τους 
όρους της σύµβασης και αποδεδειγµένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα 
αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στο ∆ήµο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 
προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να επικαλεσθεί την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας. 
 
11. ∆ιενέργεια ∆ιαδικασίας – Αξιολόγηση Προσφορών 
 
Ο ανάδοχος θα επιλεγεί µε βάση την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές προσδιορίζονται µε 
την παρούσα  
 
11.1. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες  θα  πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην 
µελέτη. 
11.2. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιµή για το σύνολο του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού και είναι σύµφωνές µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης. Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών, ο ανάδοχος επιλέγεται µε κλήρωση. 
11.3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.  
11.4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της µελέτης απορρίπτεται.  
11.5.Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισµό απορρίπτεται.  
11.6.Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
11.7.Προσφορά που θα αφορά σε επί µέρους τµήµατα των οµάδων του ενδεικτικού προϋπολογισµού 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
11.8. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
∆ιονύσου 
 
12. Πρόσθετα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού  
 
12.1 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα (capacity) 
Να έχει µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014, 2015, 2016) 
µεγαλύτερο ή ίσο από το 100% του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσης, που θα αποδεικνύεται 
µε την προσκόµιση  των  αντίστοιχων ισολογισµών της επιχείρησης. Αλλιώς θα προσκοµίζεται 
δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου 
εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις υπό παροχή προµήθειας  κατά τις τρεις προηγούµενες του 
έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις.  Σε περίπτωση που κατά την ηµεροµηνία του 
διαγωνισµού  που έχει ολοκληρωθεί η διαχειριστική χρήση του έτους 2017 οι οικονοµικοί φορείς 
µπορούν να υποβάλουν στοιχεία και για το έτος αυτό. Η συγκεκριµένη παρατήρηση ισχύει και για 
κάθε άλλη αναφορά για  «τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων». 
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12.2 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
Α) Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δοµή και µέσα, µε τα οποία να είναι ικανός, 
να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση προµήθειας. Ως 
ελάχιστη προϋπόθεση για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
διαθέτει:  

4. κατάλληλη οργανωτική δοµή που να περιλαµβάνει εγκαταστάσεις, ενδεικτικά αποθήκευσης 
µεταφοράς κτλ. 

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα 

στοιχεία τεκμηρίωσης:  

 

Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

1. επιχειρηµατική δοµή, συνεργασίες µε εξωτερικούς συνεργάτες και προµηθευτές  
2. τοµείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 
3. προϊόντα και υπηρεσίες 
4. µε σαφή αναφορά στο Τµήµα, το οποίο καλύπτει την ανωτέρω Ελάχιστη 
Προϋπόθεση Συµµετοχής.  

5. περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση 
της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών,. 

6.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση του 

έργου και συγκεκριμένα, στην διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναμικού για την 

κάλυψη των αναγκών δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, φορέων ή επιχειρήσεων, σε δύο 

τουλάχιστον έργα κατά την τελευταία τριετία, που θα πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά. Σε 

περίπτωση ενώσεων εταιριών η ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να προκύπτει αθροιστικά.  

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 

τεκμηρίωσης:  

 

Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε ο Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2014, 

2015, 2016), τα οποία αφορούν στη διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναμικού για 

την κάλυψη των αναγκών δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, φορέων ή επιχειρήσεων.. Ο Πίνακας 

των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθ 10 των «Τεχνικών 

Προδιαγραφών». 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο  

13.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή 
την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ’ αφορµής της , η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Προµηθευτής καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυση τους , σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης 
και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα 
µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 
∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις , εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων σε διαιτησία, αντί στα δικαστήρια, σύµφωνα 
πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν . Αν δεν επέλθει τέτοια 
συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα 
οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. 
13.2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας Μελέτης , ισχύουν οι διατάξεις περί 
προµηθειών του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
13.3. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 
 
14. Ευθύνη - Ασφάλιση  
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Λόγω ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της υπηρεσίας δε δηµιουργείται καµιά έννοµη σχέση µεταξύ του 
∆ήµου και του προσωπικού του Αναδόχου ή των Υπεργολάβων του που απασχολούνται στην 
υπηρεσία, ούτε και µεταξύ του Αναδόχου ή των Υπεργολάβων του και του προσωπικού του ∆ήµου.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους 
αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς Κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
Ισχύουσας Νοµοθεσίας καθ’ όλη τη Συµβατική ∆ιάρκεια της υπηρεσίας και να µεριµνά όπως οι 
Υπεργολάβοι και λοιποί συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.  
Συνοπτικά, ουδεµία ασφαλιστική υποχρέωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα έχει ο ∆ήµος για το 
προσωπικό, τα προστεθέντα άτοµα και τους εξωτερικούς συνεργάτες –υπεργολάβους του Αναδόχου.  
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει µε τη Σύµβαση σύµφωνα µε τους 
όρους της Σύµβασης, της Προσφοράς του, της ∆ιακήρυξης και της κείµενης νοµοθεσίας, αλλιώς θα 
εφαρµόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 
αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, για κάθε βλάβη σώµατος, υγείας, 
περιουσίας, εγκαταστάσεων του ∆ήµου, του προσωπικού του ή τρίτων για την αποκατάσταση κάθε 
τέτοιας βλάβης ή ζηµιάς που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών από τον 
Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή παράλειψη αυτών.  
Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
15. Ποινικές Ρήτρες - Αποζηµιώσεις  
 
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµου εκτελέσεως της παραπάνω εργασίας από την ηµέρα που καλέστηκε να 
την εκτελέσει, εξαιρουµένης της ανωτέρας βίας, ο προµηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα ίση προς 
2% επί της συµβατικής αξίας για κάθε εβδοµάδα καθυστερήσεως. Μετά την καθυστέρηση των δύο  
εβδοµάδων ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει την σύµβαση εργασίας εις βάρος του αναδόχου. 
 

16. Καταγγελία Σύμβασης  - Κυρώσεις 

Η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση στις εξής περιπτώσεις: 

Α) Όταν ο ανάδοχος δεν τηρεί τους βασικούς όρους της σύµβασης.  

Β) Σε περίπτωση µη τήρησης των απαιτήσεων της παραγράφου 6.8 των ειδικών όρων, περί 
έλλειψης ή παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας. 

Γ) Όταν δεν τηρεί τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 22 του Ν4144/13, στην οποία αναφέρεται ότι: «Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενημερώνουν 

εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω 

διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίμου στον εργολάβο για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης οδηγεί 

υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή και στην κήρυξη του 

εργολάβου έκπτωτου και πρόσθετα  επιφέρει, από το χρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης, τον 

αποκλεισμό του εν λόγω εργολάβου από δημόσιους διαγωνισμούς για χρονικό διάστημα από τρεις 

μήνες μέχρι τρία έτη, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, τη συνεκτίμηση της οικονομικής 

ωφέλειας που αποκομίζει ο εργολάβος, συνεπεία της παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας, όταν 

αυτό είναι εφικτό, του βαθμού της υπαιτιότητας, του αριθμού των εργαζομένων που θίγονται και 

του μεγέθους της επιχείρησης. (Ν.3996/2011 ΦΕΚ 170 άρθρο 24 παράγραφος 11) 

Δ) Όταν η υπηρεσίες ή οι αρμόδιοι για την εποπτεία του έργου, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων 

του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται. 

 
17. Εµπιστευτικότητα  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία 
που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του ∆ήµου. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία 
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νοούνται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν 
στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των  υπηρεσιών ακόµα και αν δεν έχουν 
χαρακτηρισθεί από το ∆ήµο ως εµπιστευτικά.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο αλληλογραφίας του ∆ήµου.  
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι και οι 
υπάλληλοι/ συνεργάτες/ υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε τις παραπάνω 
υποχρεώσεις.  
Να τηρεί τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας προκειµένου να αποκλείεται η πρόσβαση στις δοµές 
(εγκαταστάσεις) του ∆ήµου ατόµων που δεν δικαίωµα πρόσβασης.  
Όλα τα στοιχεία (γραπτά και προφορικά) του ∆ήµου που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου 
κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών  αυτού θεωρούνται εµπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να 
γνωστοποιηθούν ή δηµοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος και ο ∆ήµος κρατούν µυστική κάθε πληροφορία 
που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της υπηρεσίας και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες 
πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους υπεργολάβους 
του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετ’ αυτού συνδεόµενους για την εκτέλεση του παρόντος 
Έργου.  
Ο Ανάδοχος και ο ∆ήµος αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 
ασχολούνται άµεσα µε το περιεχόµενο της υπηρεσίας και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν 
γνώσει και συµφωνούν µε τις υποχρεώσεις εχεµύθειας. Ο Ανάδοχος µεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις 
στους υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετ’ αυτού συνδεόµενους για την εκτέλεση 
της παρούσας υπηρεσίας.  
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι 
εµπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που ο ∆ήµος θα παραδώσει στον Ανάδοχο, 
για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της υπηρεσίας. 
Τόσο καθ' όλη την διάρκεια της Σύµβασης όσο και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να µην 
γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο της υπηρεσίας που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη 
συγκατάθεση του ∆ήµου.  
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα στοιχεία σε ασφαλείς χώρους και σε 
ανθρώπους που ασχολούνται µε την υπηρεσία, αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε 
άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει το ∆ήµο για τα µέτρα που 
παίρνει στην κατεύθυνση αυτή.  
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του 
Αναδόχου, ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευµατικής 
ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωµή για όλες τις άµεσες και έµµεσες, θετικές ή 
αποθετικές ζηµιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην καταγγελία 
της Σύµβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου.  
 
18. Μεταβίβαση Κυριότητας  
 
Όλα τα στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε την υπηρεσία θα αποτελούν ιδιοκτησία 
του ∆ήµου εκτός αν ήδη προϋπάρχουν πνευµατικά δικαιώµατα σε τρίτο.  
 
 
 
19 Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις  
 
Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής, ή οποιοδήποτε 
δικαίωµα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούµενη γραπτή 
συγκατάθεση του ∆ήµου.  
Κατ’ εξαίρεση µπορεί ο Ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωµές, που απορρέουν από 
τη Σύµβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.. 
 
20. Υπεργολαβία  
 
Λόγω της φύσης των παρεχόµενων υπηρεσιών (δηµόσια ασφάλεια)  δεν επιτρέπεται η υπεργολαβία 
 
21. Σύµβαση. 
Ο ανάδοχος της εργασίας, µετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης ανάθεσης, υποχρεούται να 
προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο των 
δέκα (10) ηµερών για να υπογράψει την σύµβαση.  
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Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άγιος Στέφανος, 

05/06/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθµ. Μελέτης : 1 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     
 
 

∆ιακήρυξη ανοικτού διαγωνισµού για την υπηρεσία φύλαξης κτηρίων  
εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου, σύµφωνα µε το αρθ. 21 παρ.11 του 

Ν.3731/2008 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθ. 21 παρ.11 του ν.3731/2008)», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
και τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, ανέρχεται στα 406.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24% µε χρέωση του οµότιτλου Κ.Α. 10.6278.0002 αναλυτικά ως ακολούθως : 

� Το χρηµατικό ποσό των  99.260,75€ θα βαρύνει τον οικείο προϋπολογισµό στο ο.ε 2018  

� Το υπολειπόµενο χρηµατικό ποσό των 306.739,25€ θα βαρύνει, µε πρόβλεψη, τον οικείο 
προϋπολογισµό στο ο.ε. 2019 

Για τον προϋπολογισµό της ετήσιας δαπάνης έχουν ληφθεί υπόψη οι αµοιβές του προσωπικού που 
έχουν υπολογισθεί µε βάση την Εθνική Γενική Συλλογική σύµβαση Εργασίας για προσωπικό άνω των 
25 ετών µε µία τριετία, το ετήσιο κόστος PATROL (µίσθωση οχηµάτων, συντήρηση, ελαστικά - 
καύσιµα κ.λ.π.), το διοικητικό κόστος, το κόστος αναλωσίµων, όλων των σχετικών άµεσων και 
έµµεσων δαπανών που αφορούν την πλήρη εκτέλεση του έργου σε σχέση µε τις τεχνικές απαιτήσεις 
καθώς και το εργολαβικό κέρδος. 
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Στον υποφάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να υπολογίζεται 
αναλυτικά το κόστος του έργου και να απεικονίζεται µε σαφήνεια ο υπολογισµός της δαπάνης: 

Α) Της φύλαξης και φρούρησης των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων σε 8ωρη καθηµερινή 
βάση, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας 365 ηµέρες το χρόνο  µε 9 Patrol συν ένα εποπτικό. 

Β) Η Συνολική ∆απάνη της Καθαρής Αξίας, το ΦΠΑ αυτής και το Συνολικό Ποσό µε ΦΠΑ το οποίο 
αποτελεί και το Σύνολο της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου. 

Στον προϋπολογισµό, έχουν υπολογισθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και την 
εργατική νοµοθεσία, 240.000,00€ µισθοδοτικό κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών 
εισφορών, των επιδοµάτων και δώρων των φυλάκων και των αντικαταστατών τους, 80.000,00€ κόστος 
Patrol αυτοκινήτων συµπεριλαµβανοµένων των αποσβέσεων, συντήρησης και καυσίµων περιπολίας 
και 86.000,00€ που περιλαµβάνει το ∆ιοικητικό κόστος, τα αναλώσιµα, το κόστος εξοπλισµού και 
ατοµικών µέσων προστασίας όπως ορίζεται από την νοµοθεσία για τους φύλακες security και το 
εργολαβικό κέρδος του αναδόχου ,συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (στοιχεία άρθρου 68 Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115/Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 22 του Ν4144/13 (ΦΕΚ88/Α΄) 

 

Υπολογισµός  Μηνιαίου  & Ετησίου  Κόστους Βαρδιών  ∆έκα (10) Patrol 

 ΜΙΚΤΑ  ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

  

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).      

      

 ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΦΡΟΥΡΗΣΗ

Σ 

ΩΡΕΣ 
ΒΑΡ∆ΙΑ

Σ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ 25%  PATROL 
ΦΥΛΑΞΗΣ 

10 8    

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  - 
ΑΡΓΙΑΣ 100% PATROL 
ΦΥΛΑΞΗΣ 

10 8    

 ΣΥΝΟΛΑ      

 ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ  PATROL    

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ PATROL, (καυσίµα, για 110Κm ανά βάρδια, 
συντήρηση, ασφάλεια, ελαστικά, κτλ). 

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ   

 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   

 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ   

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ    

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ    
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[ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ ] 

[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] 

[ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ] 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 

Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 

Φορέα
1)............................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 

διζήσεως  

µέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 

..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..5  

                                                 
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε 
συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 
ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4   ο.π. υποσ. 3. 
5  Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
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ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... 

∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

.....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος 

φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος 

σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα ...............7  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω 

απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος 

της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 

χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....................ηµέρες 8 από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 9.  

ή 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 

δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση 

της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας 

υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της10.  

 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
                                                 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύµφωνα µε το άρθρο 
25 του πδ 118/2007.  
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της 
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 
έγγραφα της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α 
υποβάλλεται προσφορά.  
8  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
9  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 
ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. 
α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
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συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε11. 

                                                 
11  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην 
εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 

Φορέα
1)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 

διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 

..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος 

                                                 
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία 
υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
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σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / 

Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 

χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....….    ηµέρες7 
από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα 

έγγραφα της σύµβασης8) 

ή  

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 
του πδ 118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
8  Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 
να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο 
αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη 
διακήρυξη.  
9  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην 
εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σχέδιο Συμβασης 

                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Άγιος 
Στέφανος,…./…/….. 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       Αριθ. Πρωτ.:  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Χαραλαµπος Μυλωνάς  
ΤΗΛ.: 2132030623                
FAX.: 2132030630  
e-mail:milonas@dionysos.gr   
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  
« Υπηρεσίες φύλαξης κτηρίων, αρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008» 

(συνολικού ποσού ………..€, συµπ/νου ΦΠΑ 24%) 
 

Στον Άγιο Στέφανο σήµερα την ….η του µηνός ………. του έτους ….., ηµέρα ……… 
στα γραφεία του ∆ηµαρχείου ∆ιονύσου, οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι: 

α) Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη, που 
ενεργεί στο παρόν ως νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου ∆ιονύσου (ΑΦΜ 997690910 
∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) σύµφωνα µε την υπ΄άριθµ 782/31-03-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 
για ορισµό Αντιδηµάρχων «δυνάµει» του άρθρου 58 & 1, παρ. στ’ του Ν. 3852/10 
(ΦΕΚ 87 Α) θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα σύµβαση «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ» και 
 
β) Αφ' ετέρου η ετερόρρυθµη εταιρία µε την επωνυµία «…», µε το δ. «…» που 
εδρεύει επί της οδού ……., Τ.Κ. ……., ………, µε ΑΦΜ …….., ∆ΟΥ : ………, και 
η οποία νόµιµα εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από 
την/τον……….του …….., κάτοχο του αριθµ. …… Α∆Τ καλούµενη εφεξής και χάριν 
συντοµίας «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», 
 
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :  
 
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, µε την εδώ εκπρόσωπό του 
Αντιδήµαρχο Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και έχοντας υπόψη:  

 

 Ι) Τις σχετικές διατάξεις :  
 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 
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3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  

5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» 

6. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 
διατάξεις” , 

9. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

10. του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 
Εσωτερικών 

11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  

13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 
Πολιτιστικά Θέµατα”,  

15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

16. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

17. της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» 

18. της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,  

19. του N. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α΄),Αναδιοργάνωση της 
δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

20. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα 
στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων 
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
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δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

21. του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα 
την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε 
την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

22. του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

23. την αριθµ. …../2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου  

24. το σχετικό πρωτογεννές αίτηµα µε Α∆ΑΜ: 

25. την αριθµ. ………/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  (Α∆Α: 
……….., Α∆ΑΜ: .................. 

 
δηλώνει ότι : 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ 
Στη δεύτερη των συµβαλλοµένων ετερόρρυθµη εταιρία µε την επωνυµία «…», µε το 
δ. «…» που εδρεύει επί της οδού ……., Τ.Κ. ……., ………, µε ΑΦΜ …….., ∆ΟΥ : 
………,, σύµφωνα µε τους όρους της …../2018 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και της αριθµ. ………/…….. υποβληθείσας συστηµικής τεχνικής & 
οικονοµικής προσφοράς, του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και διέπονται από τους κατωτέρω 
ειδικούς όρους ως προς τη σύµβαση αυτή.  
 
Άρθρο 1ο - Προσδιορισµός - Αντικείµενο Σύµβασης 

Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες ανά τοµέα 
όπως αυτές παρουσιάζονται στην 1/2018 µελέτη της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ∆ήµου 
∆ιονύσου και την αριθ. …../2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τη φύλαξη και φρούρηση των δηµοτικών 
κτιρίων και εγκαταστάσεων σε 8ωρη καθηµερινή βάση, όλες τις ηµέρες της 
εβδοµάδας, 365 ηµέρες το χρόνο µε Patrol και σε ώρες που θα ορίζει η δηµοτική αρχή 
ανάλογα ην εποχή.  

Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν στη φύλαξη και ασφάλεια των δηµοτικών 
εγκαταστάσεων καθώς και του περιβάλλοντα χώρου αυτών, στην προστασία των 
δηµοσίων σχολείων, αθλητικών χώρων, παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών, 
αντλιοστάσιο, δεξαµενές νερού, από βανδαλισµούς, δολιοφθορές και καταστροφικές 
επεµβάσεις τρίτων. 

Η παρούσα µελέτη προβλέπει τις παρακάτω ειδικότερες υπηρεσίες: 

5. Τη φύλαξη και ασφάλεια όλων των δηµοτικών εγκαταστάσεων, των χώρων 
και του εξοπλισµού αυτών. Οι παραπάνω υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας 
θα υλοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και νόµιµες 
µεθόδους και µέσα που θα διαθέτει ο ανάδοχος για το όλο συµβατικό χρονικό 
διάστηµα. 

6. Την αποτροπή εισόδου ατόµων µε παραβατική συµπεριφορά σε δηµοτικούς 
χώρους και εγκαταστάσεις, σχολεία, γυµναστήρια, γήπεδα και δηµοτικά 
κτίρια. 

7. Την αποτροπή µε κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και νόµιµα µέσα κάθε 
παράνοµων ενεργειών (κλοπών, βανδαλισµών, καταστροφών, φωτιάς, κ.τ.λ.) 
από άτοµα µε παραβατική συµπεριφορά. 
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Αναλυτικά το προσωπικό φύλαξης της  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ έχει τα εξής καθήκοντα: 

 

1.1. ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

1. Το προσωπικό φύλαξης έχει αποστολή την φρούρηση των εγκαταστάσεων, 
καθήκον δε και συνεχή µέριµνά του, την επαγρύπνηση για την ασφάλειά τους. 

2. Υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές και οδηγίες που λαµβάνει από τον προϊστάµενο 
της Μονάδας στην οποία υπηρετεί. 

3. Κατά τον χρόνο της υπηρεσίας του υποχρεούται να φοράει την ειδική ενδυµασία 
που του χορηγείται, να τηρεί στάση αξιοπρεπή, να συµπεριφέρεται προς όλους µε 
ευγένεια, να αποφεύγει περιττές συνοµιλίες µε τρίτους και γενικά να µην αποσπά την 
προσοχή του απ' τα καθήκοντά του. 

4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, απαγορεύεται πλήρως η χρήση συσκευής 
τηλεόρασης, καθώς επίσης και η συσκευή ραδιοφώνου, ιδιαίτερα κατά τις ώρες 
λειτουργίας των γραφείων. 

5. Απαγορεύει την είσοδο στις εγκαταστάσεις σε κάθε άτοµο ξένο προς αυτές, χωρίς 
να υπάρχει ειδική εντολή και την παραµονή µέσα στα φυλάκια ή τις σκοπιές 
οποιουδήποτε τρίτου. Επίσης απαγορεύει την λήψη φωτογραφιών στο εσωτερικό των 
εγκαταστάσεων χωρίς ειδική γι' αυτό έγκριση. 

6. Σε µονάδες του φυλασσόµενου χώρου που έχουν συναλλαγή µε το κοινό, ο 
φύλακας οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται µε προθυµία και 
ευγένεια, χωρίς χρονοτριβή και δυσφορία και να παραπέµπει τους ενδιαφερόµενους 
για ειδικές πληροφορίες στις αρµόδιες Υπηρεσίες συµπεριφερόµενος µε ευγένεια και 
προθυµία. 

7. Απαγορεύει ρητά την είσοδο στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις µικροπωλητών, 
πλασιέ και γενικά κάθε ατόµου που θέλει να µπει για διαφήµιση ή διάθεση 
εµπορευµάτων. 

8. Απαγορεύει την έξοδο κάθε υλικού του φυλασσόµενου χώρου, αν δεν 
προσκοµισθεί σχετική "άδεια εξαγωγής υλικού" ή/και δελτίο Αποστολής. 

9. Για την προστασία των εγκαταστάσεων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων 
του φυλασσόµενου χώρου, ο φύλακας πρέπει να ελέγχει προληπτικά και µε τρόπο 
διακριτικό οποιοδήποτε όχηµα εισέρχεται και εξέρχεται στις εγκαταστάσεις, 
ανεξάρτητα αν αυτό είναι υπηρεσιακό, µισθωµένο, ιδιωτικής χρήσης κ.λ.π. 

10. Ελέγχει την περίφραξη, τον φωτισµό ασφαλείας και τις πόρτες των 
εγκαταστάσεων και κτιρίων και αναφέρει αµέσως κάθε ανωµαλία που θα 
παρατηρηθεί. Επίσης ειδοποιεί τον αρµόδιο για την αποκατάσταση βλαβών που τυχόν 
θα παρατηρηθούν στην λειτουργία των ανελκυστήρων, στο δίκτυο ύδρευσης, στο 
φωτισµό, ενηµερώνοντας σχετικά και το βιβλίο συµβάντων. 

11. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, καλεί σε βοήθεια το προσωπικό που βρίσκεται στις 
εγκαταστάσεις ή τρίτους, ειδοποιεί τηλεφωνικά την πιο κοντινή πυροσβεστική 
υπηρεσία, αστυνοµική αρχή και τους προϊσταµένους, τηλέφωνα των οποίων πρέπει 
να έχει σε ειδικό πλαίσιο κοντά στο τηλέφωνο και προσπαθεί να σβήσει την φωτιά, 
χρησιµοποιώντας τα πυροσβεστικά µέσα που έχει στη διάθεσή του, χωρίς καµία 
ιδιαίτερη έγκριση. Επίσης οφείλει να γνωρίζει τα σηµεία των εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται τα πυροσβεστικά µέσα, τη λειτουργία και τη χρήση των πυροσβεστήρων 
ύστερα από σχετική εκπαίδευση και τις οδηγίες που θα πάρει από τον υπεύθυνο 
πυρασφάλειας του φυλασσόµενου χώρου. 

12. Αν κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του αντιληφθεί απόπειρα κλοπής, 
δολιοφθοράς κ.λ.π. καλεί σε βοήθεια το προσωπικό που τυχόν υπάρχει στις 
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εγκαταστάσεις την ώρα εκείνη ή τρίτους και την Αστυνοµική Αρχή και εφόσον 
υπάρχει δυνατότητα προσπαθεί να εµποδίσει ο ίδιος τον δράστη. 

13. Στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια που έχουν τοποθετηθεί ρολόγια σήµανσης, ο 
φύλακας εκτελεί τις      διαδροµές ελέγχου που έχουν καθορισθεί, χτυπώντας το 
ρολόι, το οποίο χειρίζεται σύµφωνα µε τις       οδηγίες που του έχουν δοθεί. 

14. Η αλλαγή της υπηρεσίας (βάρδια) του προσωπικού φύλαξης, σε περίπτωση 
ανάγκης θα γίνεται µε ευθύνη του επόπτη επόπτη ασφαλείας ή του προϊσταµένου και 
συµµορφώνεται µε τις εντολές που θα του δοθούν. 

15. Σηµειώνει στο βιβλίο συµβάντων, κάθε περιστατικό που έγινε κατά την διάρκεια 
της υπηρεσίας του,     όπως και κάθε άλλη διαπίστωση σχετική µε την ασφάλεια των 
κτιρίων και εγκαταστάσεων για να      ενηµερώνεται η υπηρεσία και να λαµβάνονται 
τα κατάλληλα µέτρα. Σε σοβαρές περιπτώσεις όπως     εκδήλωση πυρκαγιάς, κλοπής 
κ.λ.π., επικοινωνεί αµέσως µε τους προϊστάµενούς του και αναγγέλλει     το 
περιστατικό. 

16. Έχει υποχρέωση και ευθύνη, για την πιστή τήρηση και εφαρµογή όλων των 
ανωτέρω, χωρίς καµία παρέκκλιση. Η µη τήρηση ή η πληµµελής εκτέλεση και 
εφαρµογή των ανωτέρω αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα. 

17. Οι ηµεροµηνίες και οι ώρες των ελέγχων από τους φύλακες θα προκύπτουν από 
τα σταθερά σηµεία ελέγχου όπου θα τοποθετηθούν στους χώρους.  Ο φύλακες επάνω 
του θα φέρει ηλεκτρονική συσκευή (patrol management system) την οποία και θα 
ενεργοποιεί στα σηµεία ελέγχου και θα καταγράφεται αυτόµατα ή ώρα η ηµεροµηνία 
και το σηµείο φύλαξης. Στο τέλος κάθε εβδοµάδας θα αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο αναλυτική κατάσταση των σηµείων που ενεργοποιήθηκαν κατά τον 
έλεγχο έκαστου περιπόλου. 

 

1.2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

� Προσωπικό φύλαξης 

Έχει την ευθύνη: 

Για την εφαρµογή της ανωτέρω Οδηγίας στις περιπτώσεις φύλαξης διαφόρων χώρων. 

2. Γενικός ∆ιευθυντής - Επόπτες 
Έχουν την ευθύνη: 

για την συνολική επίβλεψη της εφαρµογής της ανωτέρω Οδηγίας 

την ενηµέρωση και παροχή βοήθειας προς το προσωπικό φύλαξης, όσον αφορά την 
εφαρµογή της ανωτέρω Οδηγίας. 

 

 Ευθύνη του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ αποτελεί:  

Τα σηµεία των περιπολιών ανά διαδροµή, τα οποία και θα προκαθοριστούν εγγράφως 
από το ∆ήµο ∆ιονύσου σύµφωνα µε τις ανάγκες του. ∆ιευκρινίζεται ότι οι περιπολίες 
θα γίνονται κατά τη διάρκεια της νύκτας ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για λόγους 
ασφαλείας, για το λόγο αυτό οι εποχούµενες περιπολίες δε θα πρέπει να έχουν 
συγκεκριµένα δροµολόγια και ωράρια όπου θα προσεγγίζουν τους ελεγχόµενους 
χώρους. 

Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» εγγυάται ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται προς τους 
όρους των προδιαγραφών,των χαρακτηριστικών και εργασιών όπως αυτοί 
διατυπώνονται, στη Τεχνική ΄Έκθεση & Τεχνική Περιγραφή, της …../2018 απόφασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και 
ότι θα είναι απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα. 
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Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα οφειλόµενη σε 
κακή ποιότητα των  υπηρεσιών πρέπει να επανορθώνεται από την «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» 
αυθηµερόν.  

 

Άρθρο 2ο - Χρόνος παράδοσης και ισχύος της σύµβασης  

2.1 Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του 
κατάλληλου προσωπικού, το οποίο πρέπει να απασχολείται νόµιµα αµειβόµενο και 
ασφαλισµένο και να έχει εµπειρία στις εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει. 
2.2 Οι εργασίες εκτελούνται µε εξοπλισµό του αναδόχου και πρέπει να γίνονται 
επιµελώς, σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης και να 
λαµβάνεται κάθε µέριµνα για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του 
προσωπικού. 
 
2.3 Λόγω της φύσεως των εργασιών, αυτές πραγµατοποιούνται όλες τις ηµέρες του 
έτους και ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. 

 

2.4 Ο χρόνος έναρξης της παρούσης ορίζεται η ……….. και θα ισχύει για ένα (1) 
ηµερολογιακό έτος   από την υπογραφή του παρόντος ή µέχρι εξαντλήσεως του 
συµβατικού ποσού.  

 

Άρθρο 3ο – Παραλαβή  Πιστοποίηση  υπηρεσιών  - Μεθοδολογία  

3.1 Ο ανάδοχος πριν την έναρξη της σύµβασης οφείλει να ταυτοποίηση κάθε ένα από 
τα αναφερόµενα κτήρια ή άλλες υποδοµές ελέγχου (άρθρο 3 της παρούσης), όπως 
κάθε άλλη υποδοµή που ο ∆ήµος ∆ιονύσου ενδέχεται να υποδείξει στη διάρκεια της 
σύµβασης.  Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται ότι: α) για τις πρόσθετες υποδοµές  που 
δε περιγράφονται στο άρθρο 3  και δυνητικά µπορεί να υποδειχθούν µεταγενέστερα 
για αντικειµενικούς λόγους, ο χρόνος ανταπόκρισης προκειµένου για την 
ταυτοποίηση θα γίνεται εντός σαρανταοκτώ (48) ωρών  από την έγγραφη ενηµέρωση, 
και β) για το σύνολο των υπολοίπων σηµείων που αναφέρονται ανωτέρω (άρθρο 3 
της παρούσης) η ταυτοποίηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός  επτά (7) 
ηµερολογιακών ηµερών, από τη κοινοποίηση για την υπογραφή της σύµβασης, σε 
όλες τις περιπτώσεις το χρονικό διάστηµα δε µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό 
διάστηµα για την υπογραφή της σύµβασης. Σε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος.    

Η ταυτοποίηση  µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, ενδεικτικά 
αναφέρονται µαγνητικές παγίδες , γεωγραφικό στίγµα  κτλ.  Οι ενδιαφερόµενοι 
οικονοµικοί φορείς  κατά την υποβολή  της προσφοράς και τη σύνταξη του 
επιχειρησιακού σχεδίου (παρ. 24 άρθρο 10) οφείλουν να προσδιορίσουν τον τρόπο 
ταυτοποίησης των σηµείων που θα ακολουθήσουν.  Καθώς, η συγκεκριµένη 
µεθοδολογία αποσκοπεί τόσο στην αύξηση της απόδοσης  όσο και στη στήριξη των 
χειριστών για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων σε πραγµατικό χρόνο απαιτείται να 
υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων, σε 
πραγµατικό χρόνο. 
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Κατά συνέπεια  η τεχνική λύση που  θα προτείνουν ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί 
φορείς  οφείλει να έχει τη δυνατότητα  παροχής  σε πραγµατικό χρόνο απεικόνισης 
των ανιχνεύσεων (ανάγνωση, εγγραφή καταγραφή και αποστολής δεδοµένων). Προς 
υποστήριξη της συγκεκριµένης διαδικασίας ο ανάδοχος θα παρέχει άµεση πρόσβαση 
– on line- στην αρµόδια επιτροπή ή σε άλλους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους 
(επόπτες), µέσω συγκεκοµµένων κωδικών εξουσιοδότησης,  ώστε αυτοί σε 
οποιαδήποτε στιγµή να έχουν πλήρη έλεγχο τόσο στις περιπολίες, όσο και στη πορεία 
των οχηµάτων.  Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει δύο ηλεκτρονικές συσκευές στα 
µέλη της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την υποστήριξη της 
συγκεκριµένης διαδικασίας. Οι συσκευές αυτές θα επιστραφούν στον ανάδοχο µε την 
ολοκλήρωση της  σύµβασης.  

Τα συγκεκριµένα στοιχεία – δεδοµένα,  θα πρέπει να είναι επεξεργάσιµα σε 
ηλεκτρονική µορφή και   θα αποτελούν αποδεικτικό ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ανά 
περίπολο ανά βάρδια.  Το σύνολο αυτών ανά µήνα θα παραδίδονται σε ηλεκτρονικό 
αρχείο, ψηφιακά υπογεγραµµένο από τον υπεύθυνο της αναδόχου εταιρίας, το οποίο 
και θα συνοδεύει το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών (ΤΠΥ). 

Προς αποφυγή του φαινοµένου καταγραφής των περιπολίων από τρίτους, οι οποίοι θα 
µπορούσαν να ενεργήσουν  κακόβουλα, στο χρονικό διάστηµα µεταξύ των 
περιπολιών, οι τελευταίες οφείλουν να διαφοροποιούνται. Συνεπώς,  η ρουτίνα µιας 
περιπολίας δε µπορεί να είναι σταθερή, αντίθετα αυτή θα πρέπει να εναλλάσσεται 
από περίπολο σε περίπολο και να υπάρχει διαφορετικό σχέδιο τουλάχιστον ανά  δύο 
(2) µέρες., τόσο σε επίπεδο σηµείων  όσο και στις ώρες.  Στα πλαίσια αυτής της 
διαφοροποίησης επιτρέπεται η µίξη δύο ή περισσότερων περιπόλων που γειτνιάζουν. 
Ωστόσο, υπάρχει η υποχρέωση κάθε σηµείο να ελεγχθεί τουλάχιστον δύο φορές ανά 
βάρδια.  

Σε περίπτωση συµβάντος κατά τη διάρκεια της βάρδιας και συνεπώς υποχρέωσης 
ακινητοποίησης ενός οχήµατος , θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια υποστήριξης του 
επιχειρησιακού σχεδίου περιπολίας από οχήµατα που γειτνιάζουν. Στη περίπτωση 
αυτή (συµβάντος), µε την ολοκλήρωση της βάρδιας ο διενεργηθείς έλεγχος µπορεί να 
υπολείπεται του  επιχειρησιακού σχεδιασµού, χωρίς ωστόσο να είναι κατώτερος του 
οδόντα  τοις εκατό ( 80%) του συνόλου. Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει την εποµένη 
του συµβάντος ανά τοµέα να ενηµερώνει εγγράφως (ψηφιακά υπογεγραµµένα) την 
επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.. Επίσης, το σύνολο των συγκεκριµένων 
αρχείων ανά τοµέα θα παραδίδονται ψηφιακά µε την υποβολή του ΤΠΥ.   Η ανωτέρω 
διαδικασία θα πρέπει να αποτυπώνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο έκαστου 
οικονοµικού φορέα.  

3.2 Η παραλαβή των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής - που 
συγκροτείται κάθε φορά µε απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου ∆ιόνυσου.  

 

Η πληρωµή της αξίας των εργασιών θα γίνει µε χρηµατικές εντολές του ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 
που θα εκδοθούν µετά τη σταδιακή παραλαβή αυτών και θα συνοδεύονται από 
πρωτόκολλο παραλαβής των εργασιών.  Επιπλέον, τα τιµολόγια του αναδόχου θα 
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συνοδεύονται από αναλυτική κατάσταση του συστήµατος περιπολιών (patrol 
management) καθώς και αντίγραφα των τυχόν συµβάντων.  

 

3.3 Λόγω των τµηµατικών παραδόσεων από µέρους της «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» δύναται να 
πραγµατοποιηθούν αντίστοιχες τµηµατικές παραλαβές από τον «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ». 

 

Άρθρο 4ο - Οικονοµικοί όροι - πληρωµή 

Αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι αποδέχονται ως τίµηµα των ως άνω περιγραφόµενων 
υπηρεσιών το ποσό των ΕΥΡΩ #........# [ολογράφως] πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
24% που βαρύνει τον «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ». Στις τιµές που αναγράφονται στον ακόλουθο 
πίνακα περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και όλα τα υλικά-µέσα που απαιτούνται για 
την καλή εκτέλεση της εν λόγω εργασίας. 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Αξία παροχής άνευ 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ 24%  

ΦΠΑ 24% 
(€) 

Συνολική
αξία (€)

1  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    

 
(Στη συµβατική αξία της προµήθειας, εκτός ΦΠΑ γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ 
τρίτων.)  
 

Η εξόφληση του τιµολογίου της συµβατικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί από µέρους 
του «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» αµέσως µετά την παραλαβή του υπό προµήθεια είδους, µε την 
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής και µέσα σε διάστηµα δύο (2) µηνών το 
αργότερο από την παραλαβή του. 

Η εξόφληση της συµβατικής αξίας δύναται να γίνεται τµηµατικά σε συνάρτηση µε τις 
τµηµατικές παραδόσεις από την «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» και τµηµατικές βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης υπηρεσιών του «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ». 

 

Άρθρο 5ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλα όσα 
αναφέρονται στη παρούσα και για την καλή εκτέλεση της σύµβασης κατέθεσε στον 
«ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ» την µε αριθµό ………………, ποσού €……………  της Τραπέζης 
Πειραιώς, Εγγυητική Επιστολή η οποία θα επιστραφεί στην «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» µετά την 
οριστική παραλαβή και εξόφληση των σχετικών τιµολογίων. 

 

 

 

Άρθρο 6ο - Λοιποί όροι 

6.1 Ρητά συµφωνείται ότι δεν είναι δυνατή η µονοµερής µεταβολή των όρων της 
παρούσας σύµβασης. Κάθε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης αυτής θα 
αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο µε έγγραφα και κατόπιν συµφωνίας των δύο 
µερών. 
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6.2 Η παρούσα σύµβαση είναι δεσµευτική και για τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη και 
θα εκτελεστεί µε βάση όλους τους όρους της παρούσας και µε τήρηση των αρχών της 
καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών. 

6.3 Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ειδικά µε την παρούσα σύµβαση και 
συµπληρωµατικά µε την διακήρυξη, ισχύ θα έχουν οι σχετικές διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα, που ρυθµίζουν τις Συµβάσεις Υπηρεσιών (Άρθρα 681 επ. Α.Κ.), καθώς και 
αυτές του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ 114Α’). 

6.4 Οι δύο συµβαλλόµενοι δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια ασυµφωνιών ή διαφωνιών 
πρέπει η φιλική συµφωνία να έχει πάντα την τελική υπεροχή. Σε περίπτωση 
ανακύψεως τυχόν διαφωνιών ή προβληµάτων από την παρούσα σύµβαση αρµόδια για 
την επίλυσή τους είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 

6.5 Η παρούσα συντάσσεται, διέπεται και τυγχάνουν εφαρµογής, άπαντες οι γενικοί, 
ειδικοί όροι και προϋποθέσεις της 1/2018 µελέτης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, της 
οικείας διακήρυξης, σε συνδυασµό µε την από ……………… υποβληθείσα 
προσφορά (οικονοµική & τεχνική) της «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ», που αποτελούν 
αναπόσπαστα µέρη της σύµβασης αυτής. 

6.6 Η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή 
µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ». 

6.7 Την ευθύνη για τη παρακολούθηση της σύµβασης έχει η ∆ηµοτική Αστυνοµία. 

6.8 από την υπογραφή της παρούσης ουδείς άλλος µπορεί να προχωρεί χωρίς την 
έγκριση των συµβαλλόµενων σε παροχή ανάλογων υπηρεσιών.  

Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το κείµενο της συµβάσεως οι δύο 
συµβαλλόµενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα αυτής, τρία (3) από αυτά 
κρατήθηκαν από τον «ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ», το ένα (1), το έλαβε η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ».  

 

Κοινοποίηση: 

5. Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ∆ιονύσου, ∆ροσιάς, Ροδόπολης, 
Σταµάτας, Άνοιξης, Αγίου Στεφάνου και Κρυονερίου.  

6. Πρόεδρο Επιτροπής Παραλαβής - Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

  
 

  

 Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
 Αντιδήµαρχος Οικονοµικής  

∆ιαχείρισης  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ε.Ε.Ε.Σ. 

ΕΠυρροωµπήθαεϊκιαός Ε (νΕιΕαΕίοΠ )Έγγραφο 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης 
σύµβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
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Στοιχεία της δηµοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες 
που απαιτούνται στο µέρος Ι ανακτώνται αυτόµατα, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχει χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Αριθµός της προκήρυξης 
- 
Αριθµός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
- 
URL της ΕΕ 
National Official Journal 
- 
Εάν δεν έχει δηµοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δηµοσίευσης εκεί, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συµπληρώσει πληροφορίες 
µε τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης (π.χ. παραποµπή σε δηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσηµη ονοµασία: 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Χώρα: 
Ελλάδα 
Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων 
Type of procedure 
Open procedure 
Τίτλος: 
-1- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡ 11 ΟΥ Ν3731/2008 
Σύντοµη περιγραφή: 
Η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης αφορά τη φύλαξη και φρούρηση των 
δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων σε 8ωρη καθηµερινή βάση, όλες 
τις ηµέρες της εβδοµάδας, 365 ηµέρες το χρόνο µε Patrol. Οι παραπάνω 
αναφερόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες περιπολίας, ασφάλειας και 
φύλαξης µε σκοπό τον αποκλεισµό, την παρεµπόδιση και αποτροπή εισόδου 
σε δηµοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις και χώρους του ∆ήµου, ατόµων άσχετων 
µε τη λειτουργία αυτών κατά τις νυκτερινές ώρες. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες 
κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV) : 79713000-5 µε τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης» 
Αριθµός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 
- 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Επωνυµία: 
- 
Οδός και αριθµός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
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- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
∆ιεύθυνση _________στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
- 
Ηλ. ταχ/µείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Αρµόδιος ή αρµόδιοι επικοινωνίας: 
- 
-2- 
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
- 
Εάν δεν υπάρχει αριθµός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 
- 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονοµικός 
φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 
ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων 
προστατευόµενης απασχόλησης; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων εργαζοµένων; 
- 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή µειονεξία 
- 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 
κατάλογο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής]; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα 
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε 
το µέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε και 
υπογράψτε το µέρος VI. 
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
- 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
-3- 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 
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ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 
κατάλογο: 
- 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
• Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προµήθειας 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση 
πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, µέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος διατίθεται αυτή 
δωρεάν; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
από κοινού µε άλλους; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
• Μεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στον όµιλο 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …): 
- 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία προµήθειας: 
- 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία του συµµετέχοντος οµίλου: 
-4- 
- 
Ανάλογα µε την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες 
ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά: 
- 
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 
#1 
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή 
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης: 
Όνοµα 
- 
Επώνυµο 
- 
Ηµεροµηνία γέννησης 
- 
Τόπος γέννησης 
- 
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Οδός και αριθµός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
Ηλ. ταχ/µείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
- 
-5- 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση 
(τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 
- 
Γ: Πληροροφίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 
στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο µέρος V κατωτέρω; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, µε τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και Β του παρόντος µέρους, 
καθώς και το µέρος ΙΙΙ, για κάθε µία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως 
συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα από τους ενδιαφερόµενους φορείς. 
Σηµειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει κάθε τεχνικό 
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του 
οικονοµικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας 
και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονοµικός φορέας µπορεί να καλέσει για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριµένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις 
οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείστε να συµπεριλάβετε 
τις πληροφορίες σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε µία από τις σχετικές 
οντότητες. 
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 
δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας 
• (Το τµήµα συµπληρώνεται µόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της 
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
-6- 
Εάν ναι και στο µέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόµενων υπεργολάβων: 
- 

ΑΔΑ: 629ΡΩ93-ΔΑΗ





99 

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο µέρος Ι, να 
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα τµήµατα Α και 
Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή 
κατηγορία υπεργολάβων). 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση µε καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ 
L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
-7- 
Εκδότης 
- 
∆ιαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
της σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή 
του οικονοµικού φορέα. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για απάτη µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
-8- 
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 
1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό για τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα 
µε τροµοκρατικές δραστηριότητες µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο 
λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
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❍ Ναι 
-9- 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας µε καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 
-10- 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων µε 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να 
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
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❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 
Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος 
µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη 
χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
-11- 
❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος µέλος 
--- 
Ενεχόµενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
- 
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
-12- 
- 
Εκδότης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Παραβίασε ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστηµένος όσο και στο κράτος µέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος µέλος 
--- 
Ενεχόµενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε άλλα µέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί µε δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
- 
Περιγράψτε ποιά µέσα χρησιµοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
-13- 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον 
τοµέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τοµέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
-14- 
παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τοµείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τοµέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προµήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προµήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
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Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονοµικός φορέας πτώχευση; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
-15- 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονοµικός φορέας αντικείµενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή 
παύσης δραστηριοτήτων; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
-16- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
∆ιακανονισµός µε τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε διακανονισµό µε πιστωτές; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας 
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-17- 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
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- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονοµικού φορέα υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
-18- 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οικονοµικού φορέα; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, µπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύµβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισµός των οικονοµικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρµοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονοµικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση. 
- 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού 
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
-19- 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος 
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; Κατά 
περίπτωση, βλέπε ορισµούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της προµήθειας. 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Σύγκρουση συµφερόντων λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης της σύµβασης 
Είναι ο οικονοµικός φορέας ενήµερος για τυχόν σύγκρουση συµφερόντων, όπως 
ορίζεται από την εθνική νοµοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προµήθειας, λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
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Άµεση ή έµµεση συµµετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύµβασης 
-20- 
Έχει ο οικονοµικός φορέας, ή συνδεόµενη µε αυτόν επιχείρηση, παράσχει 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συµβαλλόµενη οντότητα ή έχει κατ’ 
άλλον τρόπο εµπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πρόωρη λήξη, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονοµικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτουσα αρχή ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύµβασης, αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει µέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 
απαιτούµενων εγγράφων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα 
της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονοµικός φορέας: 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα απαιτούµενα από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
-21- 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Εγγραφή στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο 
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Είναι εγγεγραµµένος στα επαγγελµατικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος 
µέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα XI της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ· οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη µπορεί να οφείλουν 
να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα αυτό. 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Για τις συµβάσεις υπηρεσιών: χρειάζεται ειδική έγκριση 
Χρειάζεται ειδική έγκριση για να µπορεί ο οικονοµικός φορέας να παράσχει την 
σχετική υπηρεσία στη χώρα εγκατάστασής του; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
-22- 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Β: Οικονοµική και χρηµατοδοτική επάρκεια 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό 
οικονοµικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των 
εγγράφων σύναψης της σύµβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 
Ποσό 
- 
--- 
Ηµεροµηνία έναρξης 
- 
Ηµεροµηνία λήξης 
- 
Ποσό 
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- 
--- 
Ηµεροµηνία έναρξης 
- 
Ηµεροµηνία λήξης 
-23- 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ηµεροµηνία έναρξης 
- 
Ηµεροµηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ηµεροµηνία έναρξης 
- 
Ηµεροµηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ηµεροµηνία έναρξης 
- 
Ηµεροµηνία λήξης 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
-24- 
Εκδότης 
- 
Σύσταση οικονοµικού φορέα 
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε 
την ηµεροµηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονοµικού 
φορέα: 
Προσδιορίστε 
- 
Ασφάλιση έναντι επαγγελµατικών κινδύνων 
Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφάλιση έναντι επαγγελµατικών κινδύνων του 
οικονοµικού φορέα είναι το εξής: 
Ποσό 
- 
--- 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Άλλες οικονοµικές ή χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 
Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, εάν 
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα σύναψης της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
-25- 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Για τις συµβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριµένου 
τύπου 
Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονοµικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του 
συγκεκριµένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη 
και 
να επιτρέπουν την τεκµηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
Περιγραφή 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ηµεροµηνία έναρξης 
- 
Ηµεροµηνία λήξης 
- 
Αποδέκτες 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
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❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
-26- 
- 
Εκδότης 
- 
Τεχνικός εξοπλισµός και τα µέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας 
Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και 
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα 
µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αποδοχή ελέγχων 
Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται ή, κατ’ εξαίρεση, για 
προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; Ο 
έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή 
συγκατατεθεί, εξ ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
Επιτρέπετε ελέγχους; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύµβασης: 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-27- 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
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- 
Εκδότης 
- 
Μηχανήµατα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισµός 
Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για την εκτέλεση της σύµβασης: 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Ποσοστό υπεργολαβίας 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, ενδεχοµένως, να αναθέσει σε τρίτους 
υπό µορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τµήµα (δηλ. ποσοστό) της σύµβασης. 
Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα 
πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 
µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 
Προσδιορίστε 
-28- 
- 
∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισµούς σχετικά µε τα πρότυπα 
διασφάλισης της ποιότητας 
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός 
φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 
Η απάντησή σας 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας: 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιµες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδοµένων κράτους µέλους της ΕΕ; 
❍❍❍❍ Ναι 
❍❍❍❍ Όχι 
URL 
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- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Λήξη 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο οικονοµικός φορέας, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα 
µέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
-29- 
Ο οικονοµικός φορέας, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν 
αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις 
λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων 
σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει 
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα µε την εθνική 
εφαρµογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο οικονοµικός φορέας δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... 
[προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του 
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προµήθειας για τους σκοπούς 
τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 
παραποµπή στη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αριθµός αναφοράς)]. 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ηµεροµηνία 
- 
Τόπος 
- 
Υπογραφή 
-30-__ 
 

 
 
 
  

3. Εγκρίνει την ανωτέρω δαπάνη Προµήθειας «Παροχή Υπηρεσιών 
Φύλαξης και Φρούρησης Κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Χώρων του 
∆ήµου» ∆ιονύσου και διαθέτει πίστωση ποσού €99.260,75 σε 
βάρος του Κ.Α. 10.6278.0002 µε τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης 
και Φρούρησης Κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Χώρων του ∆ήµου 
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∆ιονύσου ” ο.ε. 2018 το υπολειπόµενο ποσό (€306.739,25) θα 
διατεθεί σε αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισµού του ο.ε. 2019 µετά 
την έγκρισή του, και την εξόφληση των σχετικών δαπανών. 

4. Συγκροτεί επιτροπής ∆ιαγωνισµού ως κατωτέρω: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 
1 ΧΡΥΣΑΦΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
2 ΧΕΙΛΕΤΖΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΟΣ 
3 ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΕΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 
1 ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ 
  
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Τµ. ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 
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