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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   Μύκονος, 29/03/2016 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                          Αριθ. Πρωτ. : -2418-  

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ         

 
 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ  ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
«ΔΑΠΑΝΕ ΦΤΛΑΞΗ ΚΣΙΡΙΩΝ, άρκ. 21 παρ.11 του ν.3731/2008». 

 
 

Ο ∆ιµαρχοσ Μυκόνου  
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 
2. Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» 

(ΦΕΚ 114 Α). 
3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11 Α) «Περί εκτελζςεωσ ζργων και 

προμθκειϊν Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» και τθσ ςχετικισ 
ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α. 2037/ΕΓΚ.2/11-1-07. 

4. Σισ διατάξεισ του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ 
ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει. 

5. Σισ διατάξεισ του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 

6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 68 παρ. 1 του N.3863/2010 «Νζο αςφαλιςτικό 
ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ», όπωσ 
αυτι αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 1 του άρκρου 22 του Ν. 4144/2013. 

7. Σισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν 
και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

8. Σισ διατάξεισ του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
υμβάςεων-Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
(πτωχευτικόσ κϊδικασ)-Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ  και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

9. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α)  «Επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» ςχετικά με 
«Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ 16θσ 
Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν 
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». 

10. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. ΙΔ.3 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α)  «Ζγκριςθ 
Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016 - 
Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου 
Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016».  
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11. Σισ διατάξεισ του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α) «Περί καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων 
των φορζων του Δθμοςίου». 

12. Σισ διατάξεισ του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α) «Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν 
Τποπαράγραφο Σ 20, του Πρϊτου Άρκρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α).   

13. Σισ διατάξεισ του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-
Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του 
Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ». 

14. Σισ διατάξεισ του άρκρου 157 του Ν.4281/2014 ((ΦΕΚ 160 Α) «Μζτρα 
ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα 
Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ». 

15. Σισ διατάξεισ του Ν. 4281/2014 «Μζτρα τιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ 
ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και 
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 160 'Α). 

16. Σισ Διατάξεισ του άρκρου 37 του ν. 4320/2015 «Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ 
άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν 
οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ 
διατάξεισ» που τροποποιεί το ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 29’Α) όπωσ αυτι 
αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 1 του άρκρου 5 του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ 
176/16.12.2015 τεφχοσ Α') κι αντικαταςτάκθκε εκ νζου με το άρκρο 93 
του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τεφχοσ Α'. 

17. Σθν Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677 Β) «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)». 

18. Σθν με αρικμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 εγκφκλιο με κζμα «Ενθμζρωςθ για το 
Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ)» (ΑΔΑ: 
ΒΙΚΣΦ-ΠΨ5). 

19. Σθν υπ’ αρικμ. 31/2016 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ αναγκαιότθτα και ςκοπιμότθτα τθσ ανάκεςθσ ςε τρίτουσ τθσ 
υπθρεςίασ: «Δαπάνεσ Φφλαξθσ Κτιρίων (άρκ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008)», 
με ανοικτό  θλεκτρονικό διαγωνιςμό.  

20. Σθν υπ’ αρικμ. 1/2016 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ  Περιβάλλοντοσ και Εργατοτεχνικοφ 
Προςωπικοφ του Διμου. 

21. Σθν με αρικμό 28/2016 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία 
ψθφίςτθκε θ πίςτωςθ, εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και 
κακορίςτθκαν οι όροι διακιρυξθσ του θλεκτρονικοφ δθμοςίου ανοικτοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν παροχι τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ. 
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ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ 
 

Θλεκτρονικό δθμόςιο ανοικτό διαγωνιςμό για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ: «Δαπάνεσ 
Φφλαξθσ Κτιρίων (άρκ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008» *CPV: 79713000-5+, για  
χρονικό διάςτθμα πζντε μθνϊν  από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, 
προχπολογιςμοφ 215.000€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι, με τουσ κατϊτερουσ όρουσ: 
 
Άρκρο 1 
Αντικείμενο 
Θ προςταςία και θ αςφάλεια των δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων και κοινόχρθςτων 
χϊρων του Διμου είναι μία από τισ κφριεσ προτεραιότθτεσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ. Οι 
εν λόγω υπθρεςίεσ αφοροφν ςτθ φφλαξθ και αςφάλεια  των δθμοτικϊν 
εγκαταςτάςεων κακϊσ και του περιβάλλοντα χϊρου αυτϊν, ςτθν προςταςία των 
δθμοςίων ακλθτικϊν χϊρων, παιδικϊν χαρϊν, πάρκων και πλατειϊν από 
βανδαλιςμοφσ, δολιοφκορζσ και καταςτροφικζσ επεμβάςεισ τρίτων. 
Θ παροφςα μελζτθ προβλζπει τισ παρακάτω ειδικότερεσ υπθρεςίεσ: 

 Σθ φφλαξθ και αςφάλεια όλων των δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων και του 
περιβάλλοντα χϊρου αυτϊν  κακϊσ και του εξοπλιςμοφ αυτϊν. Οι παραπάνω 
υπθρεςίεσ φφλαξθσ και αςφάλειασ κα υλοποιοφνται από κατάλλθλα 
εκπαιδευμζνο προςωπικό και νόμιμεσ μεκόδουσ και μζςα που κα διακζτει ο 
ανάδοχοσ για το όλο ςυμβατικό χρονικό διάςτθμα. 

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

 Σθν αποτροπι με κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό και νόμιμα μζςα κάκε 
παράνομων ενεργειϊν (κλοπϊν, βανδαλιςμϊν, καταςτροφϊν, φωτιάσ, κ.τ.λ.) 
από άτομα με παραβατικι ςυμπεριφορά. 

 
Άρκρο 2 
Προχπολογιςμόσ – Χρθματοδότθςθ 

2.1  Θ δαπάνθ για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ: «Δαπάνεσ Φφλαξθσ Κτιρίων (άρκ. 
21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008» ζχει προχπολογιςτεί ςτο ποςό των  215.000€  
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
2.2  Θα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ του Διμου Μυκόνου  και  κα βαρφνει 
τον Κ.Α. 00-6278 του προχπολογιςμοφ του Διμου Μυκόνου οικονομικοφ ζτουσ 
2016.  

 
Άρκρο 3 
φςτθμα Διαγωνιςμοφ 
3.1  Τρόποσ-Χρόνοσ Υποβολήσ Προςφορών 
 Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ) μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ,. 
 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Θ.ΔΘ.. μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), ςτο άρκρο 11 τθσ  Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)», και ςτο ΠΔ 28/80 
 
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ :  
Θ Διαδικτυακι πφλθ  www.promitheus.gov.gr   του Ε..Θ.ΔΘ.. 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ 
ςτο ΦΕΚ:01/04/2016 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΕΗΔΗ : 01/04/2016 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 02/04/2016 και 
ϊρα 08:00 

 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 14/04/2016 
και ϊρα 23:00 

 Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ 
δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο φςτθμα.  
 Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία 
μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ 
χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 6 του Ν.4155/13 
και το άρκρο 6 τθσ ΤΑ Π1-2390/2013 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Θ.ΔΘ..)».  
 
Άρκρο 4 

Κανόνεσ δθμοςιότθτασ- Λιψθ πλθροφοριϊν 

A.Κανόνεσ Δθμοςιότθτασ Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά 
ζγγραφα διατίκενται μόνο ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω του διαδικτφου ςτισ 
διευκφνςεισ www.mykonos.gr και www.promitheus.gov.gr. Αντίγραφο τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ κα τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου  Μυκόνου. Σα 
ζξοδα δθμοςίευςθσ  τόςο τθσ αρχικισ όςο των τυχόν επαναλθπτικϊν δθμοπραςιϊν, 
βαρφνουν τον ανάδοχο. *ν. 3801/09+.  

Β. Λιψθ πλθροφοριϊν   

1. Θ Διακιρυξθ διατίκεται ςε πλιρθ & ελεφκερθ πρόςβαςθ από το διαδίκτυο ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Διμου www.mykonos .gr όπωσ επίςθσ ςτο διαδικτυακό 
τόπο υποβολισ προςφοράσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Θ.ΔΘ., μζχρι τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ των προςφορϊν ιτοι τθν 14/04/2016.   

2. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων 
υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι 
φορείσ που διακζτουν τα ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα 
χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ), το δε θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτθμάτων κα είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Οι ςυμπλθρωματικζσ διευκρινιςεισ 
πρζπει να υποβάλλονται το αργότερο 8 (οκτϊ) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και θ ανακζτουςα αρχι οφείλει να απαντιςει 
ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε όλεσ τισ διευκρινιςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ 
προκεςμίασ ζξι (6) θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 
τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mykonos/
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υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Οι Τποψιφιοι δεν δικαιοφνται να επικαλοφνται απαντιςεισ προφορικζσ ι 
διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Μετά τθν υποβολι και αποςφράγιςθ των προςφορϊν, διευκρινιςεισ, τροποποιιςεισ 
ι αποκροφςεισ όρων τθσ Διακιρυξθσ, δε γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 

3. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ 
δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο φςτθμα. Επιςθμαίνεται ότι ςυμμετζχοντεσ 
δεν ζχουν δυνατότθτα να αποςφρουν ι να ακυρϊςουν προςφορά μετά τθν υποβολι 
τθσ.  

4. Γνϊςθ ςυνκθκϊν και υποχρζωςθ επίςκεψθσ 

Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ κα 
παρζχονται οι υπθρεςίεσ φφλαξθσ προκειμζνου να αποκτιςουν ιδία αντίλθψθ του 
ζργου ϊςτε να είναι ςε κζςθ να καταρτίςουν ςχετικό επιχειρθςιακό ςχζδιο.  

Σθν Δευτζρα 11/04/2016 & τθν Σρίτθ 12/04/2016, και ϊρα 10:00, κα 
πραγματοποιθκοφν από αρμόδιο υπάλλθλο του Διμου, επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςτουσ 
χϊρουσ ςτουσ οποίουσ κα παρζχονται οι υπθρεςίεσ φφλαξθσ. 

Όποιοσ επικυμεί να παραςτεί, ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν Τπθρεςία του Διμου μζχρι 
τθν Πζμπτθ 07/04/2016 (αρμόδιοσ υπάλλθλοσ: Μιχαιλ Αςθμομφτθσ - τάθσ). Θ ωσ 
άνω επίςκεψθ κα πρζπει να βεβαιωκεί με ζγγραφο του Διμου το οποίο και κα 
περιλθφκεί επί ποινι αποκλειςμοφ, ςτον (υπο)φάκελο των Δικαιολογθτικϊν 
υμμετοχισ.  

 
Γ.  Προϋποθζςεισ για τη δυνατότητα ςυμμετοχήσ ςτον ηλεκτρονικό διαγωνιςμό: 
 Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ 
απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι 
παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν  ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(Ε..Θ.ΔΘ.. - Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν 
κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ.   

Οι οικονομικοί φορείσ,  αιτοφνται, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ςυςτιματοσ και από 
τον ςφνδεςμο «Εγγραφείτε ωσ οικονομικόσ φορζασ», τθν εγγραφι τουσ ςε 
αυτό (παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ 
όρουσ χριςθσ του) ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ: 

     Όςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ 
Μθτρϊου (ΑΦΜ) ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων 
(όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που αυτοί κατζχουν από το 
ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν 
υςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του 
χριςτθ από το Σμιμα Προγραμματιςμοφ και τοιχείων τθσ 
Διεφκυνςθσ Πολιτικισ Προμθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν 
Προμθκειϊν.  

     Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν διακζτουν ελλθνικό Αρικμό 
Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ 
ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΠΑ (VAT Ιdentification 
Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που 
κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, 
εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Σμιμα Προγραμματιςμοφ 
και τοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Πολιτικισ Προμθκειϊν τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Προμθκειϊν.  

 Οι οικονομικοί φορείσ – χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν 
εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται από τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ: 

 είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι. 

 είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf με επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Παράρτθμα IX 
Α για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, ςτο Παράρτθμα IX Β για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ προμθκειϊν και ςτο Παράρτθμα IX Γ για τισ δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του π.δ. 60/2007, και ςφμφωνα με τουσ 
προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ 
φορζα, ςτα οποία  να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε 
επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι του και ςε ζντυπθ 
μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

Σο αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του υςτιματοσ, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω. 

 Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το φςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα 
εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ 
λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του 
λογαριαςμοφ του.  

 

Άρκρο 5 
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτον Διαγωνιςμό 
 
5.1   Για τον ανωτζρω διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί: 

1. Φυςικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι  αλλοδαπισ   
2. Νοµικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι  αλλοδαπισ. 

5.2 Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ζχουν αποδεδειγμζνθ εναςχόλθςθ και ικανότθτεσ 
εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, ςθμαντικι και τεκμθριωμζνθ εμπειρία ςτο αντικείμενο του 
ζργου που αποδεικνφεται με τθν υποβολι των νόμιμων δικαιολογθτικϊν ςτοιχείων. 
5.3     Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί: 

o Όςοι ζχουν ςε βάροσ τουσ  καταδικαςτικι απόφαςθ, για ζναν ι 
περιςςότερουσ λόγουσ που απαρικμοφνται κατωτζρω: 
α) υμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο 
άρκρο 2, παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του 
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υμβουλίου, 
β)  Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ 
πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο ε3, 
παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου, 
γ)  Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με 
τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων, 
δ)  Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του υμβουλίου, τθσ 
10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ.     

o Όςοι αποκλείςκθκαν τελεςίδικα από Δθμόςια Τπθρεςία ι Νομικά 
Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ 
υποχρεϊςεισ τουσ. 

o Όςοι ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα που αφορά ςτθν επαγγελματικι 
διαγωγι τουσ (π.χ. υπεξαίρεςθ, απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, 
ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία) βάςει απόφαςθσ θ οποία 
ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου. 

o Όςοι ζχουν διαπράξει βαρφ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να 
διαπιςτωκεί με οποιοδιποτε μζςο από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

o Όςοι τελοφν υπό πτϊχευςθ, ι εκκακάριςθ, ι αναγκαςτικι διαχείριςθ 
ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ.  Όςοι τελοφν 
υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ για 
εκκακάριςθ, ι αναγκαςτικι διαχείριςθ, ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ι 
οποιαδιποτε ανάλογθ διαδικαςία. 

o Όςοι δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά ςτθν 
καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθ 
νομοκεςία τθσ χϊρασ, όπου είναι εγκατεςτθμζνοι ι ςφμφωνα με τθν 
Ελλθνικι νομοκεςία. 

o Όςοι δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςχετικά με τθν 
πλθρωμι των φόρων και τελϊν ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία. 

o Όςοι προςκομίςουν ψευδείσ δθλϊςεισ. 
o Όςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ ζχουν υποςτεί 

αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ. 
 
 
 
 
Άρκρο 6 
Σρόποσ υποβολισ Προςφορϊν 
6.1 Ο Διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί θλεκτρονικά με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..), μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 
6.2 Όςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο Διαγωνιςμό, πρζπει να υποβάλουν 
θλεκτρονικά προςφορά ςτθν ωσ άνω δικτυακι πφλθ, μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα Διακιρυξθ, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν. 4155/2013, ςτο άρκρο 11 
τθσ ΤΑ Π1/2390/2013, ςυνοδευόμενθ από τα δικαιολογθτικά και εν γζνει ςτοιχεία 

http://www.promitheus.gov.gr/
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που απαιτοφνται.  
6.3 Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ θλεκτρονικισ υποβολισ των προςφορϊν, κανζνα 
ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο δεν γίνεται δεκτό για οποιοδιποτε λόγο, ακόμθ και εάν 
υπάρχει αίτθςθ ζκδοςισ του ι υπεφκυνθ διλωςθ για τθν προςκόμιςι του. Θ 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ δφναται, ωςτόςο, να καλζςει τουσ Τποψθφίουσ να 
ςυμπλθρϊςουν και/ι να διευκρινίςουν τα υποβλθκζντα ζγγραφα και πιςτοποιθτικά 
θλεκτρονικά. Επιςθμαίνεται ότι θ ςυμπλιρωςθ και θ διευκρίνιςθ επιτρζπεται μόνο 
για τα υποβλθκζντα ςτοιχεία, αφοφ δεν επιτρζπεται θ εκ των υςτζρων προςκόμιςθ 
παραλθφκζντων δικαιολογθτικϊν.  
 
Άρκρο 7 
Περιεχόμενο προςφορών 
Σα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ:  
(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ - Σεχνικι 
προςφορά»  και  
(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά». 
 
*(υπο)φάκελοσ: κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα 
 
7.1 Περιεχόμενα (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικι 
προςφορά» 
τον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι προςφορά»  
υποβάλλονται  θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά.  υγκεκριμζνα, ςτον προαναφερόμενο 
(υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
Οι προςφζροντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ 
και προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείου 
.pdf ςφμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρκρο 11 τθσ ΤΑ 
Π1/2390/13 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)», όπωσ αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτζρω : 

1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 13 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

2. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου 
τριμινου (πριν τθν  καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν) ι 
ελλείψει αυτοφ, ιςότιμο ζγγραφο εκδιδόμενο από δικαςτικι ι διοικθτικι 
αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 
ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 
τουσ δραςτθριότθτασ, βάςει απόφαςθσ  θ οποία ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου. 
Τπόχρεοι για τθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου είναι ςτθν περίπτωςθ 
διαγωνιηόμενθσ Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ, ςτθν 
περίπτωςθ τθσ ΕΠΕ οι διαχειριςτζσ, ςτθν περίπτωςθ τθσ Α.Ε. ο Πρόεδροσ και  
Διευκφνων φμβουλοσ και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι 
νόμιμοι εκπρόςωποί του. Θ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ προκφπτει από το 
καταςτατικό τθσ εταιρίασ. 

3. Πιςτοποιθτικά αρμόδιασ Δικαςτικισ ι Διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ 
τουλάχιςτον του τελευταίου εξαμινου, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
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υποβολισ προςφορϊν, από τα οποία να προκφπτει ότι: 

 Δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, 
αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ 
κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από 
τισ εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ (όπωσ ςυνδιαλλαγι 
του άρκρου 99 του Ν.3588/2007). 

 Δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, ι ζκδοςθσ απόφαςθσ 
αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ, ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, ι πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ 
εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ. 

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ75), όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει, υπογεγραμμζνθ ψθφιακά, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 

 ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ μελζτθσ τθσ 
υπθρεςίασ (Σεχνικι Ζκκεςθ)θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ 
παροφςασ, κακϊσ και των ςυναφϊν με αυτι διατάξεων των κείμενων νόμων 
και αποδζχονται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ.  

  δεν ζχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα.  
5. Πιςτοποιθτικό από αρμόδια αρχι από το οποίο να προκφπτει ότι είναι 

ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ.  

6. Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ ότι είναι ενιμεροι ωσ 
προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ 
προςφοράσ. 

7. Πιςτοποιθτικό του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου, με 
πιςτοποίθςθ τθσ εγγραφισ για το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ από δθμόςια αρχι, που να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι 
(6) μινεσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και κα 
καλφπτει τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων κατά το υπό αναφορά ζτοσ. 

8. Άδεια Λειτουργίασ του Ν.2518/97 ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ 
τθσ προςφοράσ. 

9. Άδεια εγκεκριμζνθσ ςτολισ από το Γ.Ε.Ε.Θ.Α. 
10. Βεβαίωςθ αυτοψίασ των κτιρίων, εγκαταςτάςεων και χϊρων του Διμου  

Μυκόνου θ οποία χορθγείται από τον Διμο κατόπιν επίςκεψθσ.  
11. Εφόςον είναι νομικά πρόςωπα : 

 ΟΛΑ τα  Νομιμοποιθτικά τουσ ζγγραφα, όπωσ το Φ.Ε.Κ. ίδρυςθσ και τισ 
τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου 
και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) τοιχεία και ζγγραφα 
από τα οποία πρζπει να προκφπτουν ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ 
ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν 
υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ 
αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ 
νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου.  
- Πρακτικό Δ.. για τισ Α.Ε. ι πρακτικό τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων για τισ 

Ε.Π.Ε. ι Ζγγραφο του Νόμιμου Εκπροςϊπου για τισ Ο.Ε, Ε.Ε, περί ζγκριςθσ 
ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και 
εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του 
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υποψθφίου αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε 
περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα 
τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και 
ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο, ωσ αντίκλθτοσ.    

 
Η οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια των διαγωνιηομζνων αποδεικνφεται 
με ποινι αποκλειςμοφ με τθν υποβολι των παρακάτω δικαιολογθτικϊν:  

1) Πιςτοποιθτικό αςφάλιςθσ γενικισ αςτικισ ευκφνθσ ορίου τουλάχιςτον 
300.000,00 € το οποίο κα υποβλθκεί κατόπιν ανακιρυξθσ αναδόχου και πριν τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

  2) Αντίγραφα ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν κατά τρείσ (3) προθγοφμενεσ του 
ζτουσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ, από τισ οποίεσ κα 
αποδεικνφεται θ ανά ζτοσ κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ. 

Σεχνικι προςφορά 
Θ Σεχνικι Προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα 
του ςυςτιματοσ. τθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε 
μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ 
και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να 
ταυτίηονται.  
ε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων 
καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (τθν τεχνικι προςφορά του).  
Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τεχνικι προςφορά, με ποινι απόρριψθσ, δε κα γίνεται 
αναφορά ςε οικονομικά μεγζκθ-ςτοιχεία, τα οποία αναφζρονται μόνο ςτθν 
οικονομικι προςφορά. 
Ειδικότερα κάκε Τποψιφιοσ οφείλει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ να υποβάλει 
θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά του ςτον (θλεκτρονικό) φάκελο «Δικαιολογθτικά 
υμμετοχισ- Σεχνικι Προςφορά», με ποινι αποκλειςμοφ από το Διαγωνιςμό, τα 
παρακάτω ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι ικανότθτα του αναδόχου για τθν 
καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

 Κατάςταςθ ςτθν οποία κα εμφανίηεται ο αρικμόσ των εργαηομζνων   ςτθν 
επιχείρθςθ. 

 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν εξυπθρζτθςθ 
και διαχείριςθ πολιτϊν ξζνων χωρϊν 

 Αντίγραφο Βεβαίωςθσ Ζναρξθσ Εργαςιϊν από τθν Δ.Ο.Τ ςτθν οποία υπάγεται 
θ επιχείρθςθ, από τθν οποία κα προκφπτει θ κατ’ ελάχιςτον τριετισ 
λειτουργία τθσ. 

 Κατάλογο - πελατολόγιο (Ν.Π.Δ.Δ. ι Ο.Σ.Α.), όπου ο προςφζρων ζχει 
πραγματοποιιςει αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτα τελευταία πζντε (5) ζτθ, ο 
οποίοσ να ςυνοδεφεται από αναλυτικι περιγραφι των ςυμβάςεων. Ο 
προςφζρων κα πρζπει να ζχει εκτελζςει τθν τελευταία πενταετία, 
τουλάχιςτον δφο (2) ετιςιεσ ςυμβάςεισ με Ο.Σ.Α. τθσ επικρατείασ ι Ν.Π.Δ.Δ 
με ςχετικό ςυμβατικό αντικείμενο, μεγαλφτερο ι ίςο των 100.000,00 €. 
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Ο κατάλογοσ κα ζχει τθν ακόλουκθ μορφι: 

Α/Α 
ΕΠΩΝΤΜΙΑ 
ΦΟΡΕΑ 
(ΠΕΛΑΣΗ) 

ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΤΜΒΑΗ 
(ΑΠΟ -
ΕΩ) 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΕΣΗΙΑ 
ΑΞΙΑ 
ΤΜΒΑΗ 

ΠΛΗΘΟ 
ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΤ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

           

            

            

 

Ωσ αποδεικτικό εμπειρίασ ορίηονται τα αντίγραφα των ςχετικϊν ςυμβάςεων. 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ75), όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει, υπογεγραμμζνθ ψθφιακά, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 

 θ επιχείρθςθ διακζτει ιδιόκτθτο Κζντρο Λιψεωσ θμάτων. 

 κα παρζχεται θ δυνατότθτα απομακρυςμζνου ελζγχου από αρμόδιο άτομο 
του Διμου,. 

 Αποδεικτικό ότι το Κζντρο Λιψεωσ θμάτων ζχει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ 
παρακολοφκθςθσ των ςυςτθμάτων ςυναγερμοφ. Ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία, 
ορίηονται οι εκτυπϊςεισ μιασ εβδομάδασ εντόσ του τελευταίου τριμινου, του 
ιςτορικοφ κίνθςθσ των ςυςτθμάτων αυτϊν. 

 Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ75), όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει, υπογεγραμμζνθ ψθφιακά, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ 
γνθςίου υπογραφισ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: οι φφλακεσ του ζργου 
διακζτουν ανάλογθ εμπειρία ςε αντίςτοιχα ζργα φφλαξθσ περιοχισ κτιρίων 
Ο.Σ.Α ι Δθμοςίου. 

 Σα  οχιματα  που κα διατεκοφν για τθν περιοχι Ανω Μερά  για τθ μεταφορά 
των φυλάκων, να διακζτουν όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα: 1)άδεια 
κυκλοφορίασ, 2)αςφάλεια, 3)ΚΣΕΟ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί 
αςφάλειασ οδικϊν και άλλων μετακινιςεων. ε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων 
δεν διακζτει περιπολικά οχιματα, αντίγραφο προςφοράσ με τθν εταιρεία που 
κα τα μιςκϊςει, αναγράφοντασ τον όρο ςχετικά με τθν διάρκεια μίςκωςθσ 
ϊςτε να βρίςκεται εντόσ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ.  

 Επιχειρθςιακό χζδιο, για τον τρόπο με τον οποίο ο διαγωνιηόμενοσ ςκοπεφει 
να προςεγγίςει τθν εκτζλεςθ του ςυνολικοφ ζργου φφλαξθσ. Σο επιχειρθςιακό 
ςχζδιο κα πρζπει να επικεντρϊνεται ςτθν περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ 
υλοποίθςθσ για τθν επιτυχι εκτζλεςι του κακϊσ και τουσ τρόπουσ και τα 
μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν.  

 Πιςτοποιθτικό ποιότθτασ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ISO 9001:2008 και ΕΛΟΣ 
18001:2008 που αφορά το ςφςτθμα διαχείριςθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτθν 
εργαςία τθσ εταιρείασ. 
Επιςθμαίνονται τα εξισ: 

1. Θ υποβολι των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν για τθ ςυμμετοχι ςε 
θλεκτρονικό διαγωνιςμό και μζχρι τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται ςε 



12 

 

ςτάδια, ςε χρόνο και με τρόπο, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν περ. β τθσ παρ. 
2 και ςτθν παρ. 3 του άρκρου 6 του ν. 4155/2013, ςτισ διατάξεισ τθσ κατά 
περίπτωςθ κείμενθσ νομοκεςίασ κατά το μζροσ που αυτζσ δεν ζρχονται 
ςε αντίκεςθ με τισ διατάξεισ του ωσ άνω νόμου, ςτισ διατάξεισ του άρκρ. 
11 τθσ ΤΑ Π1/2390/16.10.2013 και ςτθν παροφςα  Διακιρυξθ. 

2. Οι απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου 
υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και 
δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. Επιπλζον, πρζπει να φζρουν 
θμερομθνία ςφνταξθσ από τθν θμερομθνία τελευταίασ δθμοςίευςθσ 
ςτον τφπο ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

3. Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου 
«Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά» υποβάλλονται από 
τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου .pdf και 
προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτοφσ εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων 
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, πλθν των ΦΕΚ. Διευκρινίηεται 
ότι τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτο 
Πρωτόκολλο του Διμου εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ 
(με διαβιβαςτικό όπου κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα 
δικαιολογθτικά), είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν 
εκδοκεί/ςυνταχκεί από τουσ ίδιουσ και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν 
ψθφιακι τουσ υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι: θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ και τα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ 
αρχζσ ι άλλουσ φορείσ.   

4. Όλα τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτον διαγωνιςμό κα πρζπει να 
είναι πρωτότυπα ι ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων 
ι ακριβϊν αντιγράφων τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ 
του άρκρου 1 του Ν.4250/26-03-2014 (πλθν τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ, θ οποία πρζπει να κατατεκεί ςε πρωτότυπο) 

5. Κάκε ζλλειψθ δικαιολογθτικϊν που κα διαπιςτωκεί μετά από το άνοιγμα 
τθσ προςφοράσ εκάςτου Τποψθφίου Αναδόχου, κα ςυνεπάγεται τον 
αποκλειςμό του. 

6. Θ  Επιτροπι αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι του Διαγωνιςμοφ ζχουν το δικαίωμα να 
ηθτιςουν ςυμπλθρωματικζσ διευκρινίςεισ για τυχόν ελλείψεισ επί των 
ιδθ νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν, πλθν 
τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ. τθν περίπτωςθ αυτι, οι 
Τποψιφιοι υποχρεοφνται να υποβάλουν θλεκτρονικά τα διευκρινιςτικά 
ςτοιχεία εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν ςχετικι 
θλεκτρονικι ειδοποίθςθ. 

7. Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τουσ υποψθφίουσ αναδόχουσ 
ςθμαίνονται από αυτοφσ με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ, 
τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ τουσ  που ζχουν εμπιςτευτικό 
χαρακτιρα.  

8. Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από δθμόςια αρχι τθσ ότι δεν 
εκδίδονται τα ανωτζρω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι δεν καλφπτουν όλεσ 
τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, αυτά δφνανται να 
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αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του Τποψθφίου. Εάν ςτθ χϊρα 
αυτι δεν προβλζπεται οφτε ζνορκθ βεβαίωςθ δφναται αυτι να 
αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςθσ του Τποψθφίου. τθν ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ 
πρζπει να δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δε ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο 
πρόςωπο οι προαναφερόμενεσ νομικζσ καταςτάςεισ. 

9. Όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα. ε περίπτωςθ που πρόκειται για πιςτοποιθτικά-ζγγραφα ςε 
ξζνθ γλϊςςα κα πρζπει αυτά να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα, από επίςθμθ μεταφραςτικι αρχι και να φζρουν τθν 
ςφραγίδα APOSTILLE όπου αυτό είναι απαραίτθτο, με βάςθ τθν κείμενθ 
νομοκεςία. 

 

7.2 Περιεχόμενα (υπο)φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» 
 

7.2.1 τον (υπο)φάκελο* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» περιλαμβάνεται 
θ οικονομικι προςφορά του προςφζροντα. 
Θ Οικονομικι Προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον 
(υπό) φάκελο «Οικονομικι Προςφορά».  
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. τθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 
θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 
υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι 
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να 
παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 
7.2.2 Οι Τποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν θλεκτρονικά οικονομικι προςφορά για 
τθν υλοποίθςθ του ςυνόλου των υπθρεςιϊν του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, θ οποία 
κα αποτελεί και τθ υνολικι Αμοιβι του Αναδόχου για τθν παροχι των υπθρεςιϊν 
του ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 
7.2.3 Ο φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» πρζπει να περιλαμβάνει 
ςυμπλθρωμζνα και  ΨΘΦΙΑΚΑ υπογεγραμμζνα το ζντυπο ΑΝΑΛΤΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ που επιςυνάπτεται ςτο τζλοσ   τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, επί ποινι 
αποκλειςμοφ. 
            Θ τιμι κα ζχει υπολογιςκεί ςτα πλαίςια τθσ ιςχφουςασ υλλογικισ φμβαςθσ 
Εργαςίασ, που αφορά τουσ εργαηομζνουσ ςτισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ παροχισ 
υπθρεςιϊν αςφάλειασ.  
           τθν Οικονομικι Προςφορά οι διαγωνιηόμενοι κα αναλφουν όλεσ τισ δαπάνεσ 
για τισ αμοιβζσ του προςωπικοφ τουσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 68 του Ν. 
3863/2010 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του Ν. 4144/2013, (κα 
αναγράφεται αναλυτικά κόςτοσ δαπάνθσ του διαγωνιηόμενου ςε αποδοχζσ 
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προςωπικοφ για τισ βάρδιεσ που ηθτοφνται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ) και κάκε 
μορφισ ζξοδα που κα απαιτθκοφν, για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ 
παροφςασ όπωσ τισ δαπάνεσ για φόρουσ, εργοδοτικζσ ειςφορζσ, τζλθ, κρατιςεισ 
και λοιπά κόςτθ, με τα οποία τυχόν βαρφνεται ο Ανάδοχοσ, όπωσ επίςθσ και το 
διοικθτικό κόςτοσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλωςίμων και του 
εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ 
 
Επίςθσ, υποχρεωτικά να επιςυναφκεί ςτθν προςφορά και αντίγραφο τθσ 
ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι.    
 
Επιπλζον, οι προςφζροντεσ  με τθν οικονομικι προςφορά τουσ, επί ποινι 
αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) «Νζο 
Αςφαλιςτικό φςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ», 
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) 
«Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ και ςτθν αγορά 
εργαςίασ» κα αναλφουν και κα εξειδικεφουν :  
1. τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτθν παροχι τθσ 
υπθρεςίασ,  
2. τισ θμζρεσ και ϊρεσ εργαςίασ αυτϊν (ανάλογα με τισ βάρδιεσ τουσ) ,  
3. τθν ιςχφουςα υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι 
εργαηόμενοι αντίγραφο τθσ οποίασ πρζπει να επιςυνάπτεται,  
4. το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ 
αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων,  
5. το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά,  
6. υπολογιςμό του εφλογου ποςοςτοφ διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των 
υπθρεςιϊν τουσ, των αναλωςίμων, του εργολαβικοφ κζρδουσ και των νόμιμων 
υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων.  
7. ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου 
για παραβιάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ. 
 

Επιπλζον, όπωσ αναφζρκθκε και ανωτζρω, για λόγουσ πλθρζςτερθσ τεκμθρίωςθσ 
των οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ καλείται να 
υποβάλει θλεκτρονικά, το «ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» το οποίο 
επιςυνάπτεται   ςτο τζλοσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςε ξεχωριςτό θλεκτρονικό 
αρχείο, το οποίο πρζπει να φζρει  ψθφιακι υπογραφι.   

  

7.2.4 Σόςο οι ωσ άνω πίνακεσ όςο και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο τυχόν ςυνοδεφει 
τθν «Οικονομικι Προςφορά» του Τποψθφίου πρζπει να υποβλθκοφν ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 τθσ Τ.Α αρ. Π1/2390/16-10-2013 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..) (Β’ 2677). 

7.2.5 Όλεσ οι τιμζσ πρζπει να εκφράηονται ςε ΕΤΡΩ. Οι τιμζσ που κα υποβλθκοφν 
πρζπει να είναι τελικζσ, μετά από οποιαδιποτε ζκπτωςθ ι μείωςθ. τισ τιμζσ κα 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
εκτόσ από τον Φ.Π.Α. 
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Προςφορζσ που δεν δίνουν τιμζσ ςε ΕΤΡΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ ξζνο 
νόμιςμα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει 
με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

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

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

7.2.8 Οικονομικι Προςφορά, που είναι ελλιπισ ι αόριςτθ, απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ.  

7.2.9 Διατφπωςθ ςχολίων ι αιρζςεων ι όρων ςτθν Οικονομικι Προςφορά ι 
επιφυλάξεων επ’ αυτισ, κα κεωρθκοφν ωσ επιφυλάξεισ επί των όρων του 
Διαγωνιςμοφ και οδθγοφν ςτθν απόρριψθ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του 
υποψθφίου, που τισ διατυπϊνει.  

7.2.10 Θ οικονομικι προςφορά που κα κατακζςουν οι υποψιφιοι κα ζχει 
υπολογιςκεί βάςει των όςων προβλζπει θ ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία.  

7.2.11 ε περίπτωςθ που οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ, θ 
Επιτροπι, πριν διατυπϊςει πρόταςθ κατακφρωςθσ προσ τθν Τπθρεςία, διατθρεί το 
δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικά ςτοιχεία ι μθ, απαραίτθτα 
για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, πριν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ, 
κατ’ αναλογία των διατάξεων  του άρκρου  52 του π.δ. 60/2007 και ςφμφωνα με το 
άρκρο 55 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ, οι δε προςφζροντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν 
αυτά. 

7.2.12 Οι προςφερόμενεσ τιμζσ δεςμεφουν τον Ανάδοχο και κα παραμείνουν 
ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φμβαςθσ και δε κα τεκοφν ςε ανακεϊρθςθ, για 
οποιοδιποτε λόγο ι αιτία. 
7.2.13 Θ Ανακζτουςα Αρχι βαρφνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ 
(ΦΠΑ) επί των εκάςτοτε πλθρωτζων ποςϊν.  

  
Άρκρο 8 
Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 
 
Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τζςςερισ (4) εργάςιμεσ 
θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 
12.00, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για 
τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.  
Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των 
θλεκτρονικϊν (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά». Οι 
θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται 
θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε 
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θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ 
κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν. 
Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά 
υμμετοχισ – Σεχνικι Προςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. 
Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι 
Προςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ 
αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των 
προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των τιμϊν που 
προςφζρκθκαν. 
Αν θ ςυνεδρίαςθ τθσ αρμόδια πιςτοποιθμζνθσ ςτο ςφςτθμα Επιτροπισ δεν 
καταςτεί δυνατι τθν θμζρα του Διαγωνιςμοφ για λόγουσ ανϊτερθσ βίασ (λ.χ. 
απεργία των υπαλλιλων), αναβάλλεται για τθν ίδια ϊρα τρεισ θμζρεσ μετά από 
τθν αρχικι θμερομθνία αποςφράγιςθσ. Αν θ θμζρα αυτι είναι αργία, ο 
Διαγωνιςμόσ αναβάλλεται για τθν πρϊτθ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα και τθν ίδια 
ϊρα.  
 
Άρκρο 9 
Διαδικαςία θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν 
 

Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν και των (υπο)φακζλων 
«Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά», θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα 
οργάνων τθσ, ειςθγείται τον αποκλειςμό από τα επόμενα ςτάδια του Διαγωνιςμοφ, 
των Τποψθφίων, που ζχουν υποβάλει ελλιπι ςτοιχεία ι των οποίων τα υποβλθκζντα 
ςτοιχεία δεν ικανοποιοφν τουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και ςυντάςςει προσ 
τοφτο ςχετικό πρακτικό περί αιτιολογθμζνθσ αποδοχισ ι απόρριψθσ των προςφορϊν 
των Τποψθφίων. Σο ανωτζρω πρακτικό αφοφ υπογραφεί από όλα τα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ, κοινοποιείται για ζγκριςθ ςτθν Οικονομικι Επιτροπι. Θ ςχετικι απόφαςθ 
κοινοποιείται ςε όλουσ Τποψθφίουσ.  

τθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ γνωςτοποιεί ςτουσ Τποψιφιουσ, των οποίων 
οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ των (υπο)φακζλων 
«Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά», τθν θμερομθνία και ϊρα που κα 
πραγματοποιθκεί θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικισ 
Προςφοράσ. 

Κατά τθν ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα θ αρμόδια Επιτροπι, μζςω των αρμόδιων 
πιςτοποιθμζνων ςτο φςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αποςφραγίηει τουσ 
θλεκτρονικοφσ (υπο)φακζλουσ «Οικονομικι Προςφορά» και προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει 
ςχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει ςυγκριτικό πίνακα αξιολόγθςθσ των 
οικονομικϊν προςφορϊν των Τποψθφίων κατά φκίνουςα ςειρά. Σο ανωτζρω 
πρακτικό μαηί με τυχόν άλλα  ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ υποβάλλονται ςτθν 
Οικονομικι Επιτροπι προσ ζγκριςθ. Θ ςχετικι απόφαςθ κοινοποιείται ςτουσ 
Τποψθφίουσ.   

 
Άρκρο 10 
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Ενςτάςεισ – Διοικθτικζσ Προςφυγζσ 
10.1 Ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία 
που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 20 του  ΠΔ 28/80 μζςω του 
ςυςτιματοσ και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι αρχείου pdf το οποίο 
φζρει ψθφιακι υπογραφι. 
 
10.2 Μετά τθν υποβολι των ενςτάςεων/προςφυγϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο φςτθμα 
οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν 
ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ κατά περίπτωςθ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 
Άρκρο 11 
Ανακιρυξθ Αναδόχου – Τπογραφι τθσ φμβαςθσ 
 

11.1 Με τθν περαίωςθ τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 9 τθσ παροφςθσ ανακθρφςςεται 
από τθ Οικονομικι Επιτροπι ο Ανάδοχοσ και θ ςχετικι απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ κοινοποιείται ςτον εν λόγω Τποψιφιο. 

11.2 Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ο διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να 
προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ: 1)τθν 
προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ για χρθματικό ποςό ίςο προσ το 5% επί τθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο Φ.Π.Α, 2) Πιςτοποιθτικό αςφάλιςθσ 
γενικισ αςτικισ ευκφνθσ ορίου τουλάχιςτον 300.000,00 €. 

11.3 Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν που τθν ςυνοδεφουν. 

11.4 Θ υπογραφι τθσ φμβαςθσ μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ 
Προςφοράσ, εφόςον ο Ανάδοχοσ δεν εκφράςει εγγράφωσ τθν αντίρρθςι του. 

11.5 Θ φμβαςθ κα υπογραφεί από τον διαγωνιηόμενο ο οποίοσ κα αναδειχκεί 
Ανάδοχοσ και, προκειμζνου περί Αναδόχου – νομικοφ προςϊπου από νόμιμα 
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, το οποίο κα το εκπροςωπεί ζναντι του Διμου για όλα τα 
κζματα κατά τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ. 

11.6 Εάν ο αρχικά ανακθρυχκείσ Ανάδοχοσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι ι δεν 
προςζλκει προςθκόντωσ ι αρνθκεί να υπογράψει τθ φμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του καταπίπτει υπζρ του Διμου και 
ο Διμοσ καλεί τον επόμενο ςτθ ςειρά μειοδότθ.  

11.7 ε κάκε περίπτωςθ, θ ανακζτουςα αρχι  διατθρεί το δικαίωμα μθ κατακφρωςθσ 
του διαγωνιςμοφ εφόςον ςυντρζχει ζνασ τουλάχιςτον από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

α. Εάν το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ κρικεί αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό . 

β. Εάν υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ ότι ζγινε ςυνεννόθςθ των διαγωνιηομζνων προσ 
αποφυγι πραγματικοφ ανταγωνιςμοφ. 

11.8  τθν περίπτωςθ αυτι γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθ 
ματαίωςθ ι τθν αναβολι. Κανείσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ δεν δικαιοφται 
αποηθμίωςθ, οφτε δφναται να εγείρει οποιαδιποτε απαίτθςθ για τθν αιτία αυτι ι 
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για οιανδιποτε άλλθ. 

Άρκρο 12 
Χρόνοσ και τρόποσ πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα 
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία  ζχουν 
πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα που παράγονται ςτο φςτθμα με τον τρόπο και ςτο χρόνο 
που ορίηεται από τισ κατά περίπτωςθ κείμενεσ διατάξεισ, εφαρμοηόμενων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων του άρκρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 
θλεκτρονικό δθμόςιο ζγγραφο (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 
και αυτϊν τθσ περίπτωςθσ β τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 6 του ν. 4155/2013.  
 
Άρκρο 13 
Εγγυιςεισ 
13.1 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό 
α. Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον Διαγωνιςμό, οι Διαγωνιηόμενοι πρζπει να υποβάλουν 
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf, Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ, ίςθ με ποςοςτό 
2% επί του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ, χωρίσ το Φ.Π.Α.,  

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ πρζπει να προςκομιςκεί από τουσ 
διαγωνιηόμενουσ ςτθν Αρμόδια Τπθρεςία Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ 
μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι 
υποβολι. 
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ κα απευκφνεται προσ τον Διμο για τθ ςυμμετοχι 
του οικείου Τποψθφίου ςτον Διαγωνιςμό «Δαπάνεσ Φφλαξθσ Κτιρίων (άρκ. 21 παρ. 
11 του Ν. 3731/2008».  
β. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ κα πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον τριάντα (30) 
θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ των προςφορϊν (ιτοι 150 θμερολογιακζσ 
θμζρεσ), με δικαίωμα παράταςθσ, αν χρειαςκεί. 
γ. Θ εγγυθτικι επιςτολι του διαγωνιηόμενου που θ προςφορά του δεν  ζγινε δεκτι ι 
αποκλείςτθκε ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του διαγωνιςμοφ, επιςτρζφεται ς’ αυτόν μετά 
από αίτθςι του και εφόςον ζχει παραιτθκεί από το δικαίωμα άςκθςθσ προςφυγισ, 
ζνςταςθσ, αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι ζχει παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία των 
ςχετικϊν προκεςμιϊν για τθν άςκθςθ των προβλεπόμενων ςτο νόμο ενδίκων και μθ 
βοθκθμάτων και ενδίκων μζςων. Άλλωσ, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του 
Διαγωνιηομζνου επιςτρζφεται μετά από αίτθςι του, όταν θ απόφαςθ για τον 
αποκλειςμό του κρικεί τελεςιδίκωσ.  

δ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ που αφορά τον ανάδοχο ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ 
δθμοπραςία επιςτρζφεται μετά τθν κατάκεςθ τθσ προβλεπόμενθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ και μζςα ςε  (4) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

ε. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ κα επιςτραφοφν άμεςα ςε όλουσ τουσ 
Διαγωνιηόμενουσ ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ διαδικαςίασ και υπό τθν προχπόκεςθ 
τθσ παραίτθςισ τουσ από το δικαίωμα άςκθςθσ προςφυγισ, ζνςταςθσ ι αίτθςθσ 
αςφαλιςτικϊν μζτρων κατά τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ι τθσ άπρακτθσ παρζλευςθσ των 
ςχετικϊν προκεςμιϊν για τθν άςκθςθ των ανωτζρω ενδίκων και μθ βοθκθμάτων. ε 
κάκε περίπτωςθ, δεν ζχει ιςχφ και επιςτρζφεται κάκε εγγυθτικι επιςτολι, τθσ 
οποίασ παριλκε θ διάρκεια ιςχφοσ, εφόςον δεν παρατάκθκε ι ανανεϊκθκε θ ιςχφσ 
τθσ από τον εγγυθτι και τον Διαγωνιηόμενο.  
 
13.2 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
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α. Ο Ανάδοχοσ κατά τθν υπογραφι τθσ οικείασ φμβαςθσ οφείλει να κατακζςει ςτον 
Διμο εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ.  
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ζξι μινεσ από 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και θ αξία τθσ κα είναι ίςθ με το 5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 
13.3 Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ι άλλα νομικά πρόςωπα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν, ςφμφωνα με τθν 
νομοκεςία των κρατϊν-μελϊν, αυτό το δικαίωμα ςυνοδευόμενεσ από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι. 
13.4 Οι ωσ άνω εγγυθτικζσ επιςτολζσ κα περιλαμβάνουν τθν πλιρθ επωνυμία και τθ 
διεφκυνςθ του Διαγωνιηομζνου, υπζρ του οποίου εκδίδονται. Σζλοσ, οι ωσ άνω 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ κα περιζχουν κατ’ ελάχιςτο τον όρο ότι ο εγγυθτισ παραιτείται 
από τισ ενςτάςεισ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, κακϊσ επίςθσ και ότι ο εγγυθτισ 
αναγνωρίηει τθν υποχρζωςι του να καταβάλει ςτον Διμο το ποςό τθσ εγγφθςθσ 
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθ ςχετικι ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Διμου, χωρίσ 
καμία ζνςταςθ ι αντίρρθςθ και, ιδίωσ, χωρίσ ο εγγυθτισ να δικαιοφται να ερευνά τθν 
φπαρξθ ι το νόμιμο τθσ απαίτθςθσ του Διμου. 
 
Άρκρο 14 
Φόροι-Σζλθ-Κρατιςεισ 
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων διατάξεων φόρουσ, τζλθ 
και κρατιςεισ που κα ιςχφουν τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ. 
 
Άρκρο 15 
Γλϊςςα ςφνταξθσ προςφορϊν-Ιςχφσ Προςφορϊν 
15.1 Οι προςφορζσ, οικονομικζσ και τεχνικζσ, κα είναι γραμμζνεσ ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα και κα είναι πλιρεισ και ςαφείσ ςε όλα τα ςθμεία. Οποιαδιποτε αςάφεια κα 
ερμθνεφεται ςε βάροσ του προςφζροντοσ. 
15.2 Οι προςφορζσ ιςχφουν επί ποινι αποκλειςμοφ, χωρίσ καμία αλλαγι, 
ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε αλλαγι τθσ ιςοτιμίασ του Ευρϊ προσ τα ξζνα 
νομίςματα, για χρονικό διάςτθμα τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν επομζνθ θμζρα τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν. 
Προςφορά που ορίηει χρόνο μικρότερο του προβλεπόμενου από τθ διακιρυξθ, 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ο Διμοσ μπορεί χωρίσ οι διαγωνιηόμενοι να ζχουν 
δικαίωμα για αντιρριςεισ, να παρατείνει πριν από τθ λιξθ τθσ, τθν προκεςμία κατά 
ανϊτατο όριο τεςςάρων (4) μθνϊν, κάνοντάσ το γνωςτό εγγράφωσ ςτουσ 
διαγωνιηόμενουσ. Μετά τθ λιψθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου παράταςθσ 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ματαιϊνονται τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ, εκτόσ εάν 
θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του 
Διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι υποψιφιοι ανάδοχοι 
μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ 
ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω, ανωτάτου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ 
τουσ, είτε όχι. Θ διαδικαςία του Διαγωνιςμοφ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, ςυνεχίηεται με 
όςουσ από τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ. 
 
 
 
Άρκρο 16 
Σόποσ και πλαςίο παροχισ των υπθρεςιϊν -Διάρκεια ςφμβαςθσ 
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16.1 O τόποσ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν, είναι θ ευρφτερθ περιοχι του Διμου 
Μυκόνου, όπωσ αυτι οριοκετείται από τα υφιςτάμενα όρια του. Σα κτίρια, οι 
εγκαταςτάςεισ και οι χϊροι ςτουσ οποίουσ κα παρζχονται υπθρεςίεσ φφλαξθσ και 
αςφαλείασ  κακϊσ και ο αρικμόσ των ατόμων που κα απαιτθκεί να απαςχολθκοφν 
ανά βάρδια αναφζρονται αναλυτικά ςτθν Σεχνικι Περιγραφι τθσ Τπθρεςίασ θ οποία 
αποτελεί και αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ παροφςασ και τουσ όρουσ τθσ οποίασ ο 
ανάδοχοσ αποδζχεται πλιρωσ και  ανεπιφφλακτα. 
 
16.2  Οι  αναφερόμενεσ ςτθ μελζτθ εργαςίεσ , κα εκτελοφνται από τον ανάδοχο για 
χρονικό διάςτθμα πζντε (5) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και  
αναγράφονται αναλυτικά ςτο Σεφχοσ τθσ  Σεχνικισ Περιγραφισ τθσ Τπθρεςίασ του 
Διμου θ οποία όπωσ αναφζρεται κι ανωτζρω  αποτελεί και αναπόςπαςτο ςτοιχείο 
τθσ παροφςασ και τουσ όρουσ τθσ οποίασ ο ανάδοχοσ αποδζχεται πλιρωσ και  
ανεπιφφλακτα . 
 
Άρκρο 17 
Σρόποσ πλθρωμισ 
Ο ανάδοχοσ κα αμείβεται ζναντι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κάκε μινα, φςτερα 
από πιςτοποίθςθ τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ εκτελεςκείςεσ 
εργαςίεσ με τθν ζκδοςθ και υποβολι των ςχετικϊν φορολογικϊν ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν.  
θμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ βάςει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 
Άρκρο 18 
Τποχρεϊςεισ αναδόχου 
18.1 Εντόσ επτά (7) θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, ο 
ανάδοχοσ οφείλει να εγκαταςτιςει ςε πλιρθ λειτουργία και ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τισ μονάδεσ φφλαξθσ ςτο Διμο 
Μυκόνου. το ίδιο διάςτθμα ο ανάδοχοσ οφείλει να γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτο 
Διμο το αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν του, το οποίο κα εγκρικεί από τθν 
υπθρεςία. 
18.2 Ο ανάδοχοσ κατά τθν τιρθςθ των κακθκόντων του οφείλει ανελλιπϊσ να 
ςυνεργάηεται με τισ επί τόπου αςτυνομικζσ αρχζσ, με τθν επίβλεψθ και ςφμφωνα με 
τισ υποδείξεισ-όποτε απαιτθκεί- του Διμου. 
18.3 Ο ανάδοχοσ ςτα πλαίςια των υποχρεϊςεων του, οφείλει εγκαίρωσ να 
ενθμερϊνει τθν επιβλζπουςα Τπθρεςία και τον Διμαρχο για προβλιματα ςχετικά με 
τθν φφλαξθ των χϊρων και να διατυπϊνει τισ προτάςεισ του. Ρθτά διευκρινίηεται ότι 
αποφάςεισ ςε ειδικά κζματα ςυνεργαςίασ με τισ αςτυνομικζσ αρχζσ και ςε 
ενδεχόμενα κζματα δθμοςιότθτασ και ςυναφι λοιπά ηθτιματα, λαμβάνει μόνο ο 
Διμαρχοσ ωσ εκπρόςωποσ τθσ Προϊςτάμενθσ Αρχισ. τισ αποφάςεισ αυτζσ 
προςαρμόηει ο ανάδοχοσ τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του. Θ εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου υπόκειται ςτα περί εχεμφκειασ προβλεπόμενα. 
Ειδικότερα, ο ανάδοχοσ και το προςωπικό του δεν δικαιοφνται να γνωςτοποιιςουν 
προσ τρίτουσ πλθροφορίεσ που κα αποκτιςουν ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των 
υπθρεςιϊν φφλαξθσ, εκτόσ από τα κζματα που ρθτά προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία. 
18.4 Ο ανάδοχοσ οφείλει να απαςχολεί τισ από τθ μελζτθ προβλεπόμενεσ μονάδεσ 
φφλαξθσ-περιπολίασ πλιρωσ ςτελεχωμζνεσ ςε όλεσ τισ βάρδιεσ χωρίσ διακοπι, όλεσ 
τισ θμζρεσ και ϊρεσ τθσ εβδομάδασ. ε περίπτωςθ που θ επιβλζπουςα υπθρεςία 
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διαπιςτϊςει ότι ο ανάδοχοσ δεν ανταποκρίνεται ςε αυτά που προβλζπονται ςτθ 
μελζτθ και δεν εκπλθρϊνει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ επιβάλλεται φςτερα από 
ειςιγθςι τθσ που εγκρίνεται από τθν ανακζτουςα αρχι για κάκε μζρα 
κακυςτζρθςθσ ποινικι ριτρα 300,00 €. Θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να 
προχωριςει αυτομάτωσ ςτισ διαδικαςίεσ εκπτϊςεωσ του αναδόχου. Σο ποςό των 
ρθτρϊν αφαιρείται από τισ επόμενεσ πλθρωμζσ προσ τον ανάδοχο. 
 
Άρκρο 19 
Εκχϊρθςθ τθσ φμβαςθσ 
19.1 Απαγορεφεται ρθτά ςτον Ανάδοχο να εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι 
οποιοδιποτε από τα δικαιϊματά τθσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ που απορρζουν εξ’ 
αυτισ περιλαμβανομζνθσ τθσ πιςτϊςεωσ για χριματα οφειλόμενα ι που κα 
καταςτοφν οφειλόμενα ςε αυτιν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε 
οποιονδιποτε τρίτο χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του Διμου. 
19.2 Συχόν ζγκριςθ του Διμου, ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο, ιςχφει με τθ 
ρθτι επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του μεταβολισ, προςκικθσ ι τροποποίθςθσ των 
ςυμβατικϊν όρων, ςυμπεριλαμβανομζνων των οικονομικϊν όρων τθσ ςφμβαςθσ 
οποτεδιποτε μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Άρκρο 20 
Τποχρεϊςεισ Εργοδότθ 
Ο Διμοσ κα λάβει κάκε ενδεικνυόμενο μζτρο για να διευκολφνει τον  Ανάδοχο ςτο 
ζργο του. Θ διοίκθςθ του Διμου οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτον ανάδοχο τουσ 
επιβλζποντεσ. 
 
Άρκρο 21 
Κανόνεσ Δθμοςίευςθσ 
21.1 Ο Διαγωνιςμόσ δθμοςιοποιείται θλεκτρονικά με τθν ανάρτθςθ τθσ Διακιρυξθσ 
ςτθ διαδικτυακι πφλθ  www.promitheus.gov.gr του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..).  
21.2 Περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, κα 
τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου, κα αποςταλεί για δθμοςίευςθ 
ςτο ΦΕΚ και ςτον θμεριςιο και τοπικό Σφπο  ςφμφωνα με τα όςα ορίηει ο 
Ν.3548/2007  
 
Άρκρο 22 
Ζξοδα δθμοςίευςθσ 
Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ δθμοπραςίασ  και τυχόν επαναλθπτικισ  βαρφνουν τον 
ανάδοχο.  
 
Άρκρο 23 
υμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ 
1. Θ Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 
2. Θ μελζτθ – τεχνικι  ζκκεςθ  τθσ αρμόδιασ Δ/νςθσ του Διμου Μυκόνου  
3. Θ προςφορά του αναδόχου  
4. Θ καταρτιςκείςα ςφμβαςθ 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρκρο 24 
χζςεισ Διμου-Αναδόχου 
Ρθτά ςυμφωνείται ότι ουδεμία νόμιμθ, ςυμβατικι ι άλλθ ςχζςθ εξθρτθμζνθσ 
εργαςίασ δεν μπορεί να δθμιουργθκεί οφτε να ςυνδζει το Διμο με το προςωπικό του 
αναδόχου το οποίο κα εκτελζςει τισ υπθρεςίεσ και για το οποίο ο ανάδοχοσ είναι 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ζναντι παντόσ για τθν καταβολι ςτο προςωπικό του 
μιςκοφ, υπερωριϊν, εργοδοτικϊν και εργατικϊν ειςφορϊν Ι.Κ.Α., φόρου Μ.Τ., 
προςαυξιςεων, αποηθμιϊςεων πάςθσ φφςεωσ κ.λ.π. και γενικότερα για τθν 
εφαρμογι τθσ Εκνικισ Γενικισ υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ και τθσ Εργατικισ 
Νομοκεςίασ.   
 
Άρκρο 25 
Για κάκε κζμα που δε ρυκμίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ ζχουν εφαρμογι οι 
διατάξεισ του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Π.Δ. 28/1980, κακϊσ και οι 
λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο προοίμιο τθσ διακιρυξθσ, όπωσ ιςχφουν. 
 

                                                                                    
                                                                                    

                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΕΤΩΝ  
    
 
 

                 ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΔ. ΓΚΕΛΟ 
                                                    ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
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                                                 ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ                    
ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΠΕΝΣΕ  (5) (ΜΗΝΩΝ) 

 

α/α ΣΟΙΥΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΟ 

ΚΑΣ' ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ 

ΓΙΑ ΠΕΝΣΕ ΜΗΝΕ  

1 

Υυος προσπολογιζμένοσ 

ποζού πάζης θύζεφς 

νομίμφν αποδοτών  

       

2 

Υυος ηοσ προσπολογιζμένοσ 

ποζού για επιδόμαηα αδείας 

δώρφν Πάζτα - 

Χριζηοσγέννφν και κόζηος 

ανηικαηάζηαζης   

       

3 

Ύυος αζθαλιζηικών 

ειζθορών με βάζη ηα 

ανφηέρφ  προσπολογιζθένηα 

ποζά ( Εργοδοηική ειζθορά) 

       

4 
Υψοσ διοικθτικοφ κόςτουσ 
παροχισ των υπθρεςιϊν  

       

5 Ύυος αναλφζίμφν        

6 Ύυος εργολαβικού κέρδοσς        

7 

Ύυος νομίμφν κραηήζεφν 

ποσ επιβαρύνοσν ηφν 

ανάδοτο 

      

8 ΤΝΟΛΟ€ (ΥΩΡΙ ΦΠΑ)      

9 

 Τ Ν Ο Λ Ο 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ 

ΦΠΑ      ( € ) 

      

Σόποσ ………… 
Θμερομθνία  
Ο προςφζρων  
Τπογραφι  


