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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Δθμοτικό Κατάςτθμα,
Καμπάνθ, Μφκονοσ

Ρόλθ

Μφκονοσ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

84600

Τθλζφωνο

2289360100

Φαξ

2289022229

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

mayor@mykonos.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Μιχαιλ Αςθμομφτθσ - Στάθσ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.mykonos.gr

Γιαλόσ

-

Ακτι

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι o Διμοσ Μυκόνου και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ
Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι : Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό δίκαιο
τοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β)
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr
γ)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ, πλιρθσ και απεριόριςτθ χριςθ των τευχϊν τθσ ςφμβαςθσ είναι
διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr κακϊσ και από τθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Διμου www.mykonos .gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, με κριτιριο
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Μυκόνου. Θ δαπάνθ για τθν λόγω εν
ςφμβαςθ βαρφνει τον κωδικό ΚΑ 00-6278 με ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ
2018 του Διμου Μυκόνου.
Ειδικότερα, θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Δθμοτικοφσ πόρουσ. Για τθν ανωτζρω πίςτωςθ
εκδόκθκε:
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α)θ Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με α/α 203/13-03-2018 ςφμφωνα με τθν οποία δεςμεφκθκε
πίςτωςθ ποςοφ 245.000,00€ (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΡΔ 80/2016) για
τθν ανωτζρω δαπάνθ ςε βάροσ του ΚΑ 00-6278 του οικονομικοφ ζτουσ 2018.
β)
θ
αρικ.
28/2018
απόφαςθ
τθσ
Οικονομικισ
Επιτροπισ
με τθν οποία εγκρίκθκε και διατζκθκε θ ανωτζρω δαπάνθ ςε βάροσ του ΚΑ 00-6278 του οικονομικοφ
ζτουσ 2018 (απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ).

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι 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:
•

Τθ 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.

•

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

•

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

Το αντικείμενο τθσ παροφςθσ δε εξειδικεφεται και αναλφεται ςτθν με αρικμ 1/2018 μελζτθ τθσ
υπθρεςίασ θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ παροφςασ
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 79713000- 5
Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 245.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 %
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: € 197.580,65 ΦΠΑ : 47.419,35).
Οι αναφερόμενεσ ςτθ μελζτθ εργαςίεσ κα εκτελοφνται από τον ανάδοχο για χρονικό διάςτθμα επτά (7)
μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και αναγράφονται αναλυτικά ςτο Τεφχοσ τθσ Τεχνικι Ρεριγραφι
τθσ Υπθρεςίασ του Διμου
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
Ι και ειδικότερα ςτο Τεφχοσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ τθσ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία αποτελεί και
αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τουσ όρουσ τθσ οποίασ ο ανάδοχοσ αποδζχεται
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
μόνο βάςει τθσ τιμισ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
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του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

-

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»

-

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,

-

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)

-

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,

-

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”

-

τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»

-

τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,

-

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.

-

Τθσ υπ’ αρικμ. 11/2018 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου με τθν οποία εγκρίκθκε θ αναγκαιότθτα
και ςκοπιμότθτα τθσ ανάκεςθσ τθσ ανάκεςθσ ςε τρίτουσ τθσ υπθρεςίασ: «Δαπάνεσ Φφλαξθσ Κτιρίων
(άρκ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008)», με ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό.

-

Τθσ υπ’ αρικμ 1/2018 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Εργατοτεχνικοφ Ρροςωπικοφ του Διμου
Μυκόνου.

-

Τθσ υπ’ αρικμ. 28/2018 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ ςε
βάροσ του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018 και διατζκθκε θ πίςτωςθ ποςοφ
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245.000,00€ εισ βάροσ του ΚΑ 00-6278 του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018 για
τθν εκτζλεςθ τθσ ωσ άνω εργαςίασ (Α/Α 203/13-03-2018 τθσ αντίςτοιχθσ ΑΑΥ).
-

Τθσ υπ’ αρικμ. 28/2018 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ μελζτθ με
αρικ 1/2018 μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Εργατοτεχνικοφ Ρροςωπικοφ του Διμου Μυκόνου
που αφορά τισ «Δαπάνεσ Φφλαξθσ Κτιρίων (άρκ. 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008)» και καταρτίςτθκαν οι
όροι διακιρυξθσ περί διενζργειασ του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ για τθν ωσ άνω
εργαςία.

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
-

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΡΣΘΘ ΣΟ ΕΘΔΘ : 23/03/2018

-

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 23/03/2018 ϊρα 10:00

-

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 12/04/2018 και ϊρα 15:00

-

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του

-

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

1.6 Γεκνζηόηεηα
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr,
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςφμφωνα με το Νόμο και ςτον Ελλθνικό
Τφπο
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί επίςθσ ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ
διεφκυνςθ (URL) : www.mykonos.gr

Ζξοδα δθμοςιεφςεων
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016, κακϊσ επίςθσ ότι κα τθροφν
και τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του
επαγγελματικοφ κινδφνου. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα
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που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:




θ προκιρυξθ




το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+



το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ

θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα τθσ (μελζτθ τθσ υπθρεςίασ και ζντυπο οικονομικισ
προςφοράσ) που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
Επίςθσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διακιρυξθσ και ςε όλα τα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου Μυκόνου www.mykonos.gr , απ’ όπου μποροφν
να τα προμθκεφονται δωρεάν.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 8 θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, το αργότερο εντόσ
τεςςάρων θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Αιτιματα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν
εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
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2.1.3.1 Γλώζε ζπλζεθώλ θαη ππνρξέσζε επίζθεςεο
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.
Τθν Δευτζρα 02/04/2018 & τθν Τρίτθ 03/04/2018, και ϊρα 10:00 π.μ., κα πραγματοποιθκοφν από αρμόδιο
υπάλλθλο του Διμου, επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςτουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ κα παρζχονται οι υπθρεςίεσ
φφλαξθσ.
Πποιοσ επικυμεί να παραςτεί, ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν Υπθρεςία του Διμου μζχρι τθν Ρζμπτθ
29/03/2018 (αρμόδιοσ υπάλλθλοσ: Μιχαιλ Αςθμομφτθσ - Στάθσ). 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 Συμμετοχισ.

2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα
αυτι τζτοια υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα
περί Δικθγόρων. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
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μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που ζχουν αποδεδειγμζνθ
εναςχόλθςθ και ικανότθτεσ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, ςθμαντικι και τεκμθριωμζνθ εμπειρία ςτο
αντικείμενο τθσ αιτοφμενθσ υπθρεςίασ και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που
ανζρχεται ςτο ποςό των 3,951, 61 ευρϊ.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, αλλιϊσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
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2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’
αυτϊν, και
γ) για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί
ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ
προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι
αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ :
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ
Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
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και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
αμετάκλθτθ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ.
2.2.3.2α όταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ
2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ
προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα` και ββ` κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
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(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ, όπωσ θ παροφςα ωσ ςοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα νοοφνται, ιδίωσ, οι λόγοι που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68
του ν. 3863/2010.
2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 2.2.3.2α και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
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2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ιτοι των
υπθρεςιϊν φφλαξθσ Ειδικότερα απαιτείται να διακζτουν






Ριςτοποιθτικό του οικείου επαγγελματικοφ οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου, με
πιςτοποίθςθ τθσ εγγραφισ για το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα ι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ από
δθμόςια αρχι, που κα καλφπτει τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων κατά το υπό αναφορά ζτοσ.
Άδεια λειτουργίασ τθσ Ιδιωτικισ Επιχείρθςθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Αςφαλείασ (Ι.Ε.Ρ.Υ.Α) του
Ν.2518/97, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το Ν.3707/2008 ςε ιςχφ τόςο κατά τθν υποβολισ τθσ
προςφοράσ, όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Σε
περίπτωςθ ανάκλθςθσ τθσ άδειασ θ ςφμβαςθ κα καταγγζλλεται αηθμίωσ από το Διμο. Σε περίπτωςθ
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ κα πρζπει να κατατεκεί για κακζνα μζλοσ ξεχωριςτά.
Ζγκριςθ τφπου ςτολισ από το αρμόδιο Υπουργείο.
Αντίγραφο Βεβαίωςθσ Ζναρξθσ Εργαςιϊν από τθν Δ.Ο.Υ ςτθν οποία υπάγεται θ επιχείρθςθ, από τθν
οποία κα προκφπτει θ κατ’ ελάχιςτον τριετισ λειτουργία τθσ

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ τα ανωτζρω κα πρζπει να κατατεκοφν για κακζνα μζλοσ ξεχωριςτά
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ παρζχουν και κατακζτουν:
1) Ριςτοποιθτικό αςφάλιςθσ γενικισ αςτικισ ευκφνθσ ορίου τουλάχιςτον 300.000,00€. Το οποίο κα
καταβλθκεί κατόπιν ανακιρυξθσ αναδόχου και πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2) Διλωςθ με το ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τουσ φψουσ τουλάχιςτον 750.000,00€ για τα τρία τελευταία ζτθ
κακϊσ και 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. Ο κφκλοσ εργαςιϊν να προζρχεται αποκλειςτικά από υπθρεςίεσ φφλαξθσ.
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:
α) κατά τθ διάρκεια τουλάχιςτον των τελευταίων τριϊν ετϊν, να ζχουν εκτελζςει ςυναφείσ ςυμβάςεισ
παροχισ υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου. Ο προςφζρων κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει τθν
τελευταία τριετία, τουλάχιςτον τρεισ (3) ςυμβάςεισ ςε παραπάνω από μία (1) Ανακζτουςα Αρχι ςτον
τομζα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτατικϊν φυλάξεων δθμοςίων κτιρίων και κοινοχριςτων χϊρων και να ζχει
εκτελζςει περιπολίεσ.
β) να διακζτουν τον απαραίτθτο εξοπλιςμό όπωσ αυτόσ αναφζρεται αναλυτικά ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ
γ) να διακζτουν ειδικά εκπαιδευμζνο και πιςτοποιθμζνο προςωπικό όπωσ αναφζρεται ςτθ μελζτθ
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2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ιτοι Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ISO 9001:2008
ι ιςοδφναμο και πιςτοποιθτικό OHSAS 18001:2007 ι ιςοδφναμο (Σφςτθμα διαχείριςθσ υγείασ και
αςφάλειασ ςτθν εργαςία).
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων .
Θ εκτζλεςθ των ωσ άνω εργαςιϊν/ κακθκόντων και όπωσ αυτζσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθ μελζτθ τθσ
υπθρεςίασ γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ
οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι.
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.42.2.5, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα, το οποίο
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ
προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν αυτό
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗΕΣΑΙ όςον αφορά το ΣΕΤΔ :
Α) Σο ΣΕΤΔ που αφορά ςτισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ βρίςκεται ςυνθμμζνο ςτο τζλοσ
αυτισ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ και πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά από τουσ ζχοντεσ προσ
τοφτο υποχρζωςθ νομίμωσ και προςθκόντωσ υπογεγραμμζνο.
Β) Σο ΣΕΤΔ ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτθν
Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ ΕΑΑΔΘΤ (ΕΝΟΣΘΣΑ ΟΔΘΓΙΕ- ΜΕΡΟ Β), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
παροφςα διακιρυξθ κακϊσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 79Α του Ν. 4412/2016 όπωσ
ιςχφει .
Επί νομικϊν προςϊπων επιςθμαίνονται τα εξισ:
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Κατά τθν υποβολι του ΤΕΥΔ του άρκρου 79, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
2. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά
το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου
εκδόςεωσ του τελευταίου τριμινου πριν τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ,
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραφο,
Ειδικότερα. ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
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τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ
β) για τθν παραγράφο 2.2.3.4 ΠΕΡ.β’ πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ εκδόςεωσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ
γ ) για τθν Παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ από το οποίο να προκφπτει κατά τθν θμερομθνία των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ
είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ
Ειδικότερα απαιτοφνται


Πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ) τόςο
για τον ίδιο τον εργοδότθ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτόν προςωπικό, από τα οποία
να προκφπτει ότι ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε αυτοφσ τουσ οργανιςμοφσ.

Από τα περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι
ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
Διευκρινίηεται ότι το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ:
αφορά και τουσ φορείσ επικουρικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ οργανιςμοφσ κφριασ αςφάλιςθσ, ςτθν
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα
Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ τόςο για όλα τα μζλθ τουσ όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.
Οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των
οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ
προςωπικό.
Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό.
Δε κα προςκομίςουν αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά για τα μζλθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων τουσ.
Σε κάκε περίπτωςθ ο οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε
απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, κα προκφπτει κατά κανόνα από το
καταςτατικό και από τθν κεωρθμζνθ κατάςταςθ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα ςτθν οποία κα
εμφαίνεται ο αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ που είναι αςφαλιςμζνοσ ο κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν
επιχείρθςθ.


Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (φορολογικι
ενθμερότθτα), το οποίο χρειάηεται να είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.

δ) για τθν Παράγραφο 2.2.3.2α (περίπτωςθ γ` τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/16 όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει), πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ τθσ
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
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βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν:
•

Αδεια λειτουργίασ τθσ Ιδιωτικισ Επιχείρθςθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Αςφαλείασ (Ι.Ε.Ρ.Υ.Α) του
Ν.2518/97, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το Ν.3707/2008 ςε ιςχφ τόςο κατά τθν υποβολισ τθσ
προςφοράσ, όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Σε
περίπτωςθ ανάκλθςθσ τθσ άδειασ θ ςφμβαςθ κα καταγγζλλεται αηθμίωσ από το Διμο. Σε περίπτωςθ
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ κα πρζπει να κατατεκεί για κακζνα μζλοσ ξεχωριςτά.
• Ζγκριςθ τφπου ςτολισ από το αρμόδιο Υπουργείο.
• Αντίγραφο Βεβαίωςθσ Ζναρξθσ Εργαςιϊν από τθν Δ.Ο.Υ ςτθν οποία υπάγεται θ επιχείρθςθ, από
τθν οποία κα προκφπτει θ κατ’ ελάχιςτον τριετισ λειτουργία τθσ

Β) Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Ειδικότερα Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο από το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι
τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, τόςο κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν, όςο και κατά τθν θμζρα υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
Α) Διλωςθ με το ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τουσ φψουσ τουλάχιςτον 750.000,00€ για τα τρία τελευταία ζτθ
κακϊσ και 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. Ο κφκλοσ εργαςιϊν να προζρχεται αποκλειςτικά από υπθρεςίεσ φφλαξθσ.
Β) Ριςτοποιθτικό αςφάλιςθσ γενικισ αςτικισ ευκφνθσ ορίου τουλάχιςτον 300.000,00€. Το οποίο κα
καταβλθκεί κατόπιν ανακιρυξθσ αναδόχου και πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου
2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να
ςυμμορφϊνονται με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ιτοι Ριςτοποιθτικό ποιότθτασ για τθν παροχι
υπθρεςιϊν ISO 9001:2008 ι ιςοδφναμο και πιςτοποιθτικό OHSAS 18001:2007 ι ιςοδφναμο (Σφςτθμα
διαχείριςθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία).
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.6. Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ απαιτείται να κατατεκοφν επιπλζον :
α) Ριςτοποιθτικό από τθν αρμόδια Δ/νςθ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ
επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ»
ςοβαρότθτασ.
β) για το χρονικό διάςτθμα που δεν καλφπτεται από το «Μθτρϊο Ραραβατϊν Εταιρειϊν Ραροχισ
Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ ι/και Φφλαξθσ» οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ προςκομίηουν
υποχρεωτικά ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιον ςυμβολαιογράφου, περί μθ
επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ
«υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ.
Β.9. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.10. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ.

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ
υπθρεςίεσ .
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
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2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ (παράγραφοσ 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf] .
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
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Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των
πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου
79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
διακιρυξθσ
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόςον οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Α τθσ
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα
των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα
Ειδικότερα ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ πζραν των ωσ άνω ςτοιχείων πρζπει επί ποινι
αποκλειςμοφ να περιλαμβάνει:
•

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

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

•

Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
υπογεγραμμζνθ ψθφιακά, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ των νομίμων
εκπροςϊπων των ενδιαφερόμενων ότι διακζτουν αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν εξυπθρζτθςθ και
διαχείριςθ πολιτϊν ξζνων χωρϊν

•

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 Σθμάτων ι ζχει ςφμβαςθ εν ιςχφει με εν
λειτουργία Κζντρου Λιψεωσ Σθμάτων.

•

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.
•

Κατάλογο - πελατολόγιο, όπου ο προςφζρων ζχει πραγματοποιιςει αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ
μζςα ςτα τελευταία τρία (3) ζτθ, ο οποίοσ να ςυνοδεφεται από αναλυτικι περιγραφι των
ςυμβάςεων. Ο προςφζρων κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει τθν τελευταία τριετία, τουλάχιςτον
τρεισ (3) ςυμβάςεισ ςε παραπάνω από μία (1) Ανακζτουςα Αρχι ςτον τομζα τθσ παροχισ
υπθρεςιϊν ςτατικϊν φυλάξεων δθμοςίων κτιρίων και κοινοχριςτων χϊρων και να ζχει εκτελζςει
περιπολίεσ.

Ο κατάλογοσ κα ζχει τθν ακόλουκθ μορφι:
Α/Α

ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΦΟΡΕΑ
(ΠΕΛΑΣΘ)

ΠΕΡΙΟΔΟ
ΤΜΒΑΘ
(ΑΠΟ - ΕΩ)

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΤΠΘΡΕΙΩΝ

ΕΣΘΙΑ
ΑΞΙΑ
ΤΜΒΑΘ

ΠΛΘΘΟ
ΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΤ
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Ωσ αποδεικτικό εμπειρίασ ορίηονται τα αντίγραφα των ςχετικϊν ςυμβάςεων.






Κατάλογο ςχετικά με τα μθχανιματα, τισ εγκαταςτάςεισ, τον τεχνικό εξοπλιςμό και τα περιπολικά
αυτοκίνθτα που κα διακζςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
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.
Κατάςταςθ ςτθν οποία κα εμφανίηεται ο αρικμόσ των ςτελεχϊν ςτθν επιχείρθςθ μαηί με
Βιογραφικά ςθμειϊματα από τα οποία κα αποδεικνφεται θ εμπειρία των ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ
ςε ςυναφείσ υπθρεςίεσ .
Βεβαίωςθ αυτοψίασ των κτιρίων, εγκαταςτάςεων και χϊρων του Διμου Μυκόνου , θ οποία
χορθγείται από τον Διμο ςφμφωνα με τθν 2.1.3.1 παράγραφο τθσ παροφςασ
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2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ
ορίηεται κατωτζρω και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ (Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ)
τθσ διακιρυξθσ. Ειδικότερα :
Στον (υπο)φάκελο* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά
του προςφζροντα.
Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο
«Οικονομικι Ρροςφορά».
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό
μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf

Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά
θλεκτρονικά αρχεία.
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.
Ο φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» πρζπει να περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνα και ΨΘΦΙΑΚΑ
υπογεγραμμζνα το ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ) που επιςυνάπτεται ςτο τζλοσ
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, επί ποινι αποκλειςμοφ.
Θ τιμι κα ζχει υπολογιςκεί ςτα πλαίςια τθσ ιςχφουςασ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ, που
αφορά τουσ εργαηομζνουσ ςτισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ.
Στθν Οικονομικι Ρροςφορά 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 προςωπικοφ για τισ βάρδιεσ που ηθτοφνται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ) και κάκε μορφισ ζξοδα
που κα απαιτθκοφν, για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ όπωσ, κόςτθ αςφαλιςτικισ
κάλυψθσ για τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων κακϊσ και όλεσ τισ δαπάνεσ για φόρουσ, εργοδοτικζσ
ειςφορζσ, τζλθ, κρατιςεισ και λοιπά κόςτθ, με τα οποία τυχόν βαρφνεται ο Ανάδοχοσ. Ππωσ επίςθσ και
το διοικθτικό κόςτοσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλωςίμων, 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 Σφςτθμα 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 Συλλογικι Σφμβαςθ 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.
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Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:
α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,
β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν.
4412/2016 και
γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτθ μελζτθ τθσ υπθρεςίασ (Ραράρτθμα Α) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν
είκοςι (120) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
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δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, που δεν επιτρζπεται
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ . Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»
τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν και ϊρα 10;00 πμ



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ
του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια
μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ
αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
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από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ.
Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ
παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν
παράγραφο 2.2.5.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον
θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 (κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
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ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο,
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων
και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί
αυτϊν,
β) κοινοποίθςι τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
προκεςμίασ το πολφ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι
τθλεομοιοτυπία ι (β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν
αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι
τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
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Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο
επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε
περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Επίςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των
εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
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υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Ο ανάδοχοσ κα αμείβεται ζναντι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του κάκε μινα
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ επί του κακαροφ ποςοφ

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
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α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4 (Απόρριψθ παραδοτζων
– Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του φορζα που εκτελεί-διοικεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο
6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν κακ’
φλθν αρμόδια υπθρεςία θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα
ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ
των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω
όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ
τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ] δφνανται να ορίηονται
και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.

6.2 Γηάξθεηα ζύκβαζεο
6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε επτά (7) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. Κατά τθ
διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του,
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του
άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων.

Σελίδα 35

18PROC002830389 2018-03-20
6.4 Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ επί
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι
μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

6.5 Τπνρξεώζεηο αλαδόρνπ
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. Στο ίδιο διάςτθμα ο ανάδοχοσ οφείλει να γνωςτοποιιςει εγγράφωσ
ςτο Διμο το αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν του, το οποίο κα εγκρικεί από τθν υπθρεςία.
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.
Ο ανάδοχοσ ςτα πλαίςια των υποχρεϊςεων του, οφείλει εγκαίρωσ να ενθμερϊνει τθν επιβλζπουςα
Υπθρεςία και τον Διμαρχο για προβλιματα ςχετικά με τθν φφλαξθ των χϊρων και να διατυπϊνει τισ
προτάςεισ του. θτά 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 Ρροϊςτάμενθσ Αρχισ. Στισ 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.
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. Σε
περίπτωςθ που θ επιβλζπουςα υπθρεςία 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. Το ποςό των ρθτρϊν αφαιρείται από τισ επόμενεσ πλθρωμζσ προσ τον ανάδοχο.

6.6 Δθρώξεζε ηεο ύκβαζεο
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.
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Τυχόν 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.
Ο Δθμαρχεφων

Νικόλαοσ Ανδ. Γκζλοσ
Αντιδιμαρχοσ Οικονομικϊν και
Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΜΔΛΔΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
ηνπο θνξπθαίνπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο ζε παγθόζκην επίπεδν ζπγθαηαιέγεηαη θαη ηε θεηηλή
πεξίνδν ε Μύθνλνο. Πιήζνο επηζθεπηώλ επηιέγνπλ γηα κηα αθόκα ρξνληά ην λεζί καο σο ηόπν ησλ
δηαθνπώλ ηνπο, γεγνλόο πνπ έρεη νδεγήζεη ζε θαηαθόξπθε αύμεζε ηεο ηνπηθήο επαγγεικαηηθήο θαη
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Δλ ηνύηνηο, ηε θεηηλή ρξνληά, ε Μύθνλνο ζηεξείηαη πεξηζζόηεξν από
πνηέ επαξθώλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ, νη νπνίνη κε ηε δξάζε ηνπο ζα κπνξνύζαλ λα δηαζθαιίζνπλ
ηελ ηάμε θαη ηε λνκηκόηεηα ζην ρώξν ηνπ ηνπξηζκνύ, όπσο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ην αίζζεκα
αζθάιεηαο ζηνπο επηζθέπηεο καο.
ην Γήκν Μπθόλνπ παξόιν πνπ ζηνλ ΟΔΤ πξνβιέπνληαη 25 ζέζεηο Γεκνηηθώλ Αζηπλνκηθώλ
ζήκεξα δελ ππεξεηεί θαλέλαο θαζώο κε ηνλ λόκνο 4172/2013 πξαγκαηνπνηήζεθε θαηάξγεζε ηεο
Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ β', γ' θαη δ' ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4325/2015 επαλαζπζηήζεθε ηππηθά ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία σζηόζν, κόιηο ηξία
άηνκα από ηα 20 πνπ είρε ε δεκνηηθή αζηπλνκία ζην λεζί, δήηεζαλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ ππεξεζία,
κε απνηέιεζκα ην Γ.. λα απνθαζίζεη ηελ κε επαλαζύζηαζή ηεο. Ωο εθ ηνύηνπ ην λεζί ρσξίο
Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ηαπηόρξνλα κε ηελ Αζηπλνκία δξακαηηθά ππνζηειερσκέλε θαη
επηθνξηηζκέλε λα επηδηώθεη λα επηηύρεη απνηειέζκαηα ρσξίο ηνλ απαξαίηεην αξηζκό πξνζσπηθνύ,
βξίζθεηαη «αλνρύξσην» ζηνλ ηνκέα ησλ ειέγρσλ θαη ηεο επηβνιήο ηεο ηάμεο.
Σαπηόρξνλα, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ ηζρύνληνο πληάγκαηνο νξίδεηαη όηη: «Η
δηνίθεζε ησλ ηνπηθώλ ππνζέζεσλ αλήθεη ζηνπο νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξώηνπ θαη
δεύηεξνπ βαζκνύ. Τπέξ ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζπληξέρεη ηεθκήξην αξκνδηόηεηαο
γηα ηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθώλ ππνζέζεσλ. Νόκνο θαζνξίδεη ην εύξνο θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ
ηνπηθώλ ππνζέζεσλ θαζώο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηνπο επηκέξνπο βαζκνύο. Με λόκν κπνξεί λα
αλαηίζεηαη ζηνπο νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ε άζθεζε αξκνδηνηήησλ πνπ ζπληζηνύλ
απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο». Πεξαηηέξσ, ν Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πνπ θπξώζεθε κε ην
άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ Α΄ 114) θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν ηέηαξην απηνύ,
από 1.1.2007, νξίδεη ζην άξζξν 75 παξ. Ι όηη: «Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο δηεπζύλνπλ θαη
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ξπζκίδνπλ όιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθόηεηαο θαη ηεο
εγγύηεηαο, κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπκθεξόλησλ θαη
ηεο πνηόηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Οη αξκνδηόηεηεο ησλ Γήκσλ αθνξνύλ, θπξίσο, ηνπο
ηνκείο: ζη) Παηδείαο, πνιηηηζκνύ θαη αζιεηηζκνύ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 1. Η
θαηαζθεπή, δηαρείξηζε θαη βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο Παηδείαο θαη ηδηαίηεξα ε ζπληήξεζε, ε θαζαξηόηεηα θαη ε
θύιαμε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ.» θαη ζην άξζξν 178 όηη: «1. Οη Γήκνη θαη νη Κνηλόηεηεο νθείινπλ
λα δηαηεξνύλ, λα πξνζηαηεύνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηελ θάζε είδνπο πεξηνπζία ηνπο κε ηξόπν
επηκειή θαη απνδνηηθό».
Πεξαηηέξσ, ν λ. 3731/2008 Οη αλάγθεο ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α` θαη β` βαζκνύ,
γηα ηελ ελ γέλεη θύιαμε θαη θξνύξεζε ησλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ηνπο, θαζώο θαη γηα
ηε ζπλνδεία ρξεκαηαπνζηνιώλ, είλαη δπλαηόλ λα θαιύπηνληαη, θαηόπηλ ζρεηηθνύ κεηνδνηηθνύ
δηαγσληζκνύ, από επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ αζθαιείαο, πνπ ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο».
Από ην ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ απηώλ πξνθύπηεη όηη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ Γήκσλ αλήθεη,
κεηαμύ άιισλ, ε θύιαμε θαη πξνζηαζία ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο ελ γέλεη, θαζώο θαη ε δηαρείξηζε
θαη βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο παηδείαο θαη
ηδηαίηεξα ε θύιαμε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ. Η θύιαμε θαη πξνζηαζία ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο έρεη
αλαηεζεί κε ην λ. 3831/2008 – κε ηνλ νπνίν, ζύκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή επί απηνύ έθζεζε,
επηρεηξείηαη ζηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ επήιζε κε ην λ.
3643/2006 θαη ε αλαβάζκηζε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ε νπνία είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε
ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε

- ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. ηε

δεκνηηθή δε πεξηνπζία

πεξηιακβάλνληαη ηόζν ηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί απεπζείαο ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνύ – ρξήζηε
(θνηλόρξεζηα), όζν θαη ηα πξάγκαηα πνπ είλαη πξννξηζκέλα γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνηηθώλ
ζθνπώλ (δεκνηηθά θηίξηα θαη δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π.) (βι. Δξκελεία θαη΄ άξζξν Αζηηθόο
Κώδημ, Σόκνο V Δκπξάγκαην Γίθαην, Απόζηνινπ Γεσξγηάδε – Μηραήι ηαζόπνπινπ, ζει. 99 επ.,
Δκπξάγκαην Γίθαην Ι, Απόζηνινπ Γεσξγηάδε, ζει. 120 επ., βι. επίζεο άξζξν 179 ηνπ λ.
3463/2006, όπνπ ζηελ έλλνηα ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ δήκσλ εληάζζεη θαη ηα θνηλόρξεζηα
αθίλεηα). Δηδηθά όκσο, ε θύιαμε ησλ ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ εκπίπηεη ζηα θαζήθνληα ησλ
ζρνιηθώλ θπιάθσλ, εθόζνλ ζηνπο νηθείνπο Οξγαληζκνύο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ησλ Γήκσλ
πξνβιέπνληαη ζρεηηθέο νξγαληθέο ζέζεηο (Πξ. VII Σκ. 30/2009). Πεξαηηέξσ, από ηηο ίδηεο σο άλσ
δηαηάμεηο ζπλάγεηαη όηη νη Ο.Σ.Α α΄ θαη β΄ βαζκνύ κπνξνύλ θαηαξρήλ λα αλαζέηνπλ ηηο σο άλσ
ππεξεζίεο παξνρήο ππεξεζηώλ θύιαμεο ζε ηξίηνπο ηδηώηεο θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα. Δλόςεη
όκσο ηεο αξρήο ηεο νηθνλνκηθόηεηαο, πνπ επηβάιιεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπο κε ηελ θαηά
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ην δπλαηόλ ειάρηζηε επηβάξπλζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο, δύλαληαη λα δηαζέηνπλ πηζηώζεηο γηα
ηελ πιεξσκή δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ θύιαμεο ζε ηξίηνπο
ηδηώηεο, θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα κόλν εθόζνλ απηό επηβάιιεηαη από ηηο αξρέο αλαγθαηόηεηαο
θαη απνδνηηθόηεηαο,
Όπωο γλωξίδεηε, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνύ 2016 θαη ην 2017 ν Γήκνο πξνρώξεζε
ζηελ αθξηβώο ίδηα δηαδηθαζία κε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα ιακβάλνληαο θαη όιεο ηηο ζρεηηθέο
εγθξίζεηο (Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ, Διεγθηηθό πλέδξην ).
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ ζύλαςε δεκόζηαο ζύκβαζεο
ππεξεζηώλ κε αλάδνρν αλάινγσλ πξνζόλησλ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο:
«ΓΑΠΑΝΔ ΦΤΛΑΞΗ ΚΣΙΡΙΩΝ 2018 (άξζ. 21 παξ.11 ηνπ λ.3731/2008)», ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.
Η αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ θύιαμεο αθνξά:
•

Α) Σε θύιαμε θαη θξνύξεζε ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη θνηλνρξήζησλ
ρώξσλ σο θάησζη γηα ηελ πεξίνδν 10 Απξηιίνπ έσο 10 Μαΐνπ 2018 θαη 10 Οθησβξίνπ έσο
10 Ννεκβξίνπ 2018:
Υώξνο Αζθάιεηαο & Φύιαμεο

Πεπιυπούπηση
Φάμππικαρ

εξωτεπικών

σώπων

πλατεία

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων Πλατεία ΟΣΔ

•

Ωξάξην Απαζρόιεζεο
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00

Β) Σε θύιαμε θαη θξνύξεζε ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη θνηλνρξήζησλ
ρώξσλ σο θάησζη γηα ηελ πεξίνδν 11 Μαΐνπ έσο 9 Οθησβξίνπ 2018.
Υώξνο Αζθάιεηαο & Φύιαμεο

Α ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με πεζή πεπιπολία
Β ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με πεζή πεπιπολία
Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων τος κτιπίος τος
Γημαπσείος - Κτίπιο Μαύπος
Πεπιυπούπηση
Φάμππικαρ

εξωτεπικών

σώπων

πλατεία

Σελίδα 40

Ωξάξην Απαζρόιεζεο
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00

18PROC002830389 2018-03-20
Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων
τέγη Μελέτηρ – Πλατεία Νιοσώπη

Γημοτική

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων Πλατεία ΟΣΔ
Γ ΣΟΜΔΑ: Πεπιοσή Άνω Μεπάρ με πεπιπολία
Γ ΣΟΜΔΑ:
ΟΧΗΜΑΣΟ

Πεπιοσή

ΠΔΡΙΠΟΛΙΑ

ΜΔΩ

7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
19.00 – 23.00
23.00 – 07.00
15.00– 19.00

Με ζθνπό ηελ απνηξνπή δεκηνπξγίαο επεηζνδίσλ ή θηλδύλσλ ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, ηνπο
επηζθέπηεο – ηνπξίζηεο θαζώο θαη ε πξνζηαζία γηα ηελ θηλεηή ή αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ. ε
πεξίπησζε πξόθιεζεο επεηζνδίσλ ή θηλδύλσλ, ε άκεζε αληηκεηώπηζε θαη ε πξνζηαζία ησλ
επηζθεπηώλ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ.
Οη παξαπάλσ αλαθεξόκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο πεξηπνιίαο, αζθάιεηαο θαη
θύιαμεο κε ζθνπό ηνλ απνθιεηζκό, ηελ παξεκπόδηζε θαη απνηξνπή εηζόδνπ ζε δεκνηηθά θηίξηα,
εγθαηαζηάζεηο θαη ρώξνπο ηνπ Γήκνπ, αηόκσλ άζρεησλ κε ηε ιεηηνπξγία απηώλ, θαζώο θαη
ζηαηηθό θύιαθα γηα ηε θύιαμε ησλ θηεξίσλ ηνπ Γήκνπ.
Β.ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Οη ππεξεζίεο θύιαμεο αθνξνύλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν επηά (7) κελώλ αξρνκέλεο από ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε θαηαλνκή. Οη εξγαζίεο-ππεξεζίεο
αζθαιείαο θαη θύιαμεο ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ηνπ Γήκνπ εθηηκάηαη
όηη ζα πινπνηεζνύλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα από 10 Απξηιίνπ έσο 10 Ννεκβξίνπ εληόο ηνπ 2018. ε
πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ππνγξαθεί ε ζύκβαζε κέρξη ηεο 10 Απξηιίνπ ν αλάδνρνο ζα παξαηείλεη ην
ελ ιόγν δηάζηεκα κέζα ζην Ννέκβξην. Οη ππεξεζίεο απηέο θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά θαη
πεξηγξάθνληαη ζηα παξαθάησ άξζξα:
Άξζξν 10
Σν πξόβιεκα θύιαμεο-αζθάιεηαο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ
1. To άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ.4363/2006 νξίδεη όηη: ‘’Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο δηεπζύλνπλ
θαη ξπζκίδνπλ όιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθόηεηαο θαη ηεο
εγγύηεηαο, κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία , ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπκθεξόλησλ θαη
ηεο πνηόηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Οη αξκνδηόηεηεο ησλ Γήκσλ αθνξνύλ, θπξίσο ηνπο
ηνκείο ηεο παηδείαο, πνιηηηζκνύ θαη αζιεηηζκνύ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη, ηδίσο: 1.
Καηαζθεπή, δηαρείξηζε θαη βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο ηεο
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πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο Παηδείαο θαη ηδηαίηεξα ε ζπληήξεζε, ε θαζαξηόηεηα θαη ε
θύιαμε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ θαη ζην άξζξν 178 όηη: «Οη Γήκνη θαη νη Κνηλόηεηεο νθείινπλ λα
δηαηεξνύλ, λα πξνζηαηεύνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηελ θάζε είδνπο πεξηνπζία ηνπο κε ηξόπν
επηκειή θαη απνδνηηθό».
ηνπο θνξπθαίνπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο ζε παγθόζκην επίπεδν ζπγθαηαιέγεηαη θαη ηε θεηηλή
πεξίνδν ε Μύθνλνο. Πιήζνο επηζθεπηώλ επέιεμαλ γηα κηα αθόκα ρξνληά ην λεζί σο ηόπν ησλ
δηαθνπώλ ηνπο, γεγνλόο πνπ έρεη νδεγήζεη ζε θαηαθόξπθε αύμεζε ηεο ηνπηθήο επαγγεικαηηθήο θαη
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Δλ ηνύηνηο, ηε θεηηλή ρξνληά, ε Μύθνλνο ζηεξείηαη επαξθώλ
ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ, νη νπνίνη κε ηε δξάζε ηνπο ζα κπνξνύζαλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηάμε θαη
ηε λνκηκόηεηα ζην ρώξν ηνπ ηνπξηζκνύ, όπσο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ην αίζζεκα αζθάιεηαο ζηνπο
επηζθέπηεο καο. Υσξίο Γεκνηηθή Αζηπλνκία, κε ηελ Αζηπλνκία ππνζηειερσκέλε θαη ηαπηόρξνλα
επηθνξηηζκέλε λα επηδηώθεη λα επηηύρεη απνηειέζκαηα ρσξίο ηνλ απαξαίηεην αξηζκό πξνζσπηθνύ,
ην λεζί βξίζθεηαη «αλνρύξσην» ζηνλ ηνκέα ησλ ειέγρσλ θαη ηεο επηβνιήο πξνζηίκσλ γηα
παξαβάζεηο πνπ ηεινύληαη
Παξάιιεια, ν Γήκνο Μπθόλνπ έρεη νηθηζηηθό ηζηό κε αξθεηέο ηδηαηηεξόηεηεο σο πξνο ηελ ζύλζεζε
ησλ θαηνίθσλ, ηελ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη σο εθ ηνύηνπ κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Οη
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ ιόγσ ηεο απνθεληξσκέλεο δνκήο ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη ζηνπο
πνιίηεο, θιηκαθώλνληαη ζε όιε ηελ εδαθηθή έθηαζε. Σα αθίλεηα ηνπ Γήκνπ, η θνηλόρξεζηνη ρώξνη
όπσο παηδηθέο ραξέο, δεκνηηθά θνηκεηήξηα , ζρνιεία πθίζηαληαη θζνξέο - κηθξήο ή κεγάιεο
θιίκαθαο - από δηάθνξεο αηηίεο νη νπνίεο ηνλ ηειεπηαίν θαηξό ιόγσ ηεο θαηάξγεζεο ηεο Γεκνηηθήο
Αζηπλνκίαο αιιά θαη ηεο ππνζηειέρσζεο ηνπ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο Μπθόλνπ , έρνπλ εληαζεί.
Η πξνζηαζία θαη ε αζθάιεηα ησλ δεκνηηθώλ

θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρώξσλ πνπ

βξίζθνληαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ είλαη κηα από ηηο θύξηεο πξνηεξαηόηεηεο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο. Όπσο αλαθέξζεθε ε ππνρξέσζε ησλ Γήκσλ λα ιακβάλνπλ πξνιεπηηθά κέηξα
γηα ηε θύιαμε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ , θαζώο θαη λα πξνζηαηεύνπλ ηελ θάζε είδνπο πεξηνπζία
ηνπο κε ηξόπν επηκειή θαη απνδνηηθό, πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ.
Η αλάζεζε κε αλνηθηό δηαγσληζκό ηεο θύιαμεο θαη θξνύξεζεο ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ
γηα

ηελ πεξίνδν από 10 Απξηιίνπ έσο 10 Ννεκβξίνπ 2018 (νη εκεξνκελίεο ελδέρεηαη λα

δηαθνξνπνηεζνύλ αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο) ζε ηδησηηθή επηρείξεζε
ζα έρεη επεξγεηηθά αλαθιαζηηθά απνηειέζκαηα αθνύ ζα θπιάζζνληαη θαη νη πέξημ ησλ θηηξίσλ
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θνηλόρξεζηνη ρώξνη αιιά θαη θαηά ηε κεηάβαζε ησλ θξνπξώλ από θηίξην ζε θηίξην θαηά ηελ
πεξηπνιία ζα ππάξρεη κεγαιύηεξε αζθάιεηα ζηνπο δεκόηεο θαη ηνπο ηνπξίζηεο. Δίλαη δειαδή έλα
κέηξν πνπ θαηαηείλεη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο δεκίαο κε ην ειάρηζην θόζηνο γηα ην Γήκν, δεδνκέλνπ
όηη νη επαλεηιεκκέλεο θζνξέο θαη βαλδαιηζκνί δεκνηηθώλ θηηξίσλ θαη ρώξσλ ησλ νπνίσλ ε
απνθαηάζηαζε γίλεηαη θαηεπεηγόλησο θαη ad hoc ζηνηρίδεη πξνθαλώο πνιύ πεξηζζόηεξν από ηελ
εμαζθάιηζε ελόο επαξθνύο ζπζηήκαηνο θύιαμεο, ελώ απνηειεί θαη εληειώο εζθαικέλε άζθεζε
πνιηηηθήο, θαζώο ζπληζηά θαηαζηαιηηθή θαη όρη πξνιεπηηθή επέκβαζε, όπσο ε αηηνύκελε κε ηελ
παξνύζα. Δπηπιένλ απνζθνπεί ζηελ κείσζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη παξαβαηηθόηεηαο ζηελ
πεξηνρή θαη αληαπνθξίλεηαη ζε ελαγώλην αίηεκα ησλ δεκνηώλ νη νπνίνη πιένλ επηζπκνύλ δηαθαώο
λα αηζζάλνληαη αζθαιείο κέζα ζηα ίδηα ηνπο ηα ζπίηηα.
ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ λόκνπ 3731/2008 νξίδεηαη όηη : «Οη αλάγθεο ησλ Οξγαληζκώλ
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ γηα ηελ ελ γέλεη θύιαμε θαη θξνύξεζε ησλ θηηξίσλ,
εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ηνπο, θαζώο θαη γηα ηε ζπλνδεία ρξεκαηαπνζηνιώλ, είλαη δπλαηόλ λα
θαιύπηνληαη, θαηόπηλ ζρεηηθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, από επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ
αζθαιείαο, πνπ ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο».
πλεπώο, ε ππνρξέσζε ησλ Γήκσλ λα ιακβάλνπλ πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηε θύιαμε ησλ
θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ηνπο, θαζώο θαη λα πξνζηαηεύνπλ ηελ θάζε είδνπο πεξηνπζία
ηνπο κε ηξόπν επηκειή θαη απνδνηηθό πξνβιέπεηαη ηόζν από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λόκνπ,
όζν θαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.
Άξζξν 20
Αληηθείκελν
Οη ελ ιόγσ ππεξεζίεο αθνξνύλ ζηε θύιαμε θαη αζθάιεηα ησλ δεκνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαζώο
θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ απηώλ θαη γεληθόηεξα ησλ δεκνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηελ
πξνζηαζία ησλ δεκνζίσλ αζιεηηθώλ ρώξσλ, παηδηθώλ ραξώλ, θνηκεηεξίσλ, πάξθσλ θαη πιαηεηώλ
από βαλδαιηζκνύο, δνιηνθζνξέο θαη θαηαζηξνθηθέο επεκβάζεηο ηξίησλ.
Η παξνύζα κειέηε πξνβιέπεη ηηο παξαθάησ εηδηθόηεξεο ππεξεζίεο:
•

Σε θύιαμε θαη αζθάιεηα όισλ ησλ δεκνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ρώξσλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνύ απηώλ. Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο θύιαμεο θαη αζθάιεηαο ζα πινπνηνύληαη από
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό θαη λόκηκεο κεζόδνπο θαη κέζα πνπ ζα δηαζέηεη ν
αλάδνρνο γηα ην όιν ζπκβαηηθό ρξνληθό δηάζηεκα.

•

Σελ απνηξνπή εηζόδνπ αηόκσλ κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε δεκνηηθνύο ρώξνπο θαη
εγθαηαζηάζεηο, ζρνιεία, γήπεδα θαη δεκνηηθά θηίξηα.
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•

Σελ απνηξνπή κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό θαη λόκηκα κέζα θάζε παξάλνκσλ
ελεξγεηώλ (θινπώλ, βαλδαιηζκώλ, θαηαζηξνθώλ, θσηηάο, θ.η.ι.) από άηνκα κε παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά.

Άξζξν 30
Σόπνο, Μέζνδνη-Πιαίζην ππεξεζηώλ θύιαμεο.
O ηόπνο ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ, είλαη ε επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, όπσο απηή
νξηνζεηείηαη από ηα πθηζηάκελα όξηα ηνπ. Σα θηίξηα, νη εγθαηαζηάζεηο θαη νη ρώξνη ζηνπο νπνίνπο
ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο θύιαμεο θαη αζθαιείαο είλαη νη αθόινπζνη:
Πξόγξακκα πεξηπνινύληωλ θπιάθωλ.
Οη Σνκείο επζύλεο ησλ πεξηπόισλ νξίδνληαη νη εμήο :
Α ΣΟΜΔΑ: Υώξα Μπθόλνπ κε πεδή πεξηπνιία πνπ ζα μεθηλάεη από ηελ πεξηνρή ηεο Φάκπξηθαο
θαη ζα θαηαιήγεη ζην Γεκαξρείν κε θπθιηθή επηζηξνθή ζην ίδην ζεκείν πεξλώληαο ηνπιάρηζηνλ
από ηνπο θάησζη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο:
Γεκνηηθό Κνηκεηήξην Αγίνπ Λνπθά.
Γεκνηηθή ηέγε Μειέηεο «Παλαγηώηεο Κνπζαζαλάο».
Πιαηεία Αλδξέα Γθέινπ.
Παηδηθή Υαξά πεξηνρήο Αλεκόκπισλ.
Αλεκόκπινη ηεο Μπθόλνπ
Μηθξή Βελεηία – Αιεπθάλδξα
Πιαηεία Παξαπνξηηαλή
Λανγξαθηθό Μνπζείν
Γεκαξρείν Μπθόλνπ
Δπηζηξνθή δηα κέζνπ
Πιαηεία Αγίαο Μνλήο
ηλε Μαληώ
1ν Γεκνηηθό ρνιείν
Νεπηαγσγεία Υώξαο Μπθόλνπ (Πιαηεία Λάθθαο )
Παηδηθή Υαξά Λάθθαο
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Αλνηθηό Γεκνηηθό Θέαηξν
Πιαηεία Φάκπξηθαο
Γεκνηηθό Κνηκεηήξην Αγίνπ Λνπθά.

Β ΣΟΜΔΑ: Υώξα Μπθόλνπ κε πεδή πεξηπνιία πνπ ζα μεθηλάεη από ην Κηίξην ηνπ Γεκνηηθνύ
Ληκεληθνύ Σακείνπ θαη ζα θαηαιήγεη κε θπθιηθή επηζηξνθή ζην ίδην ζεκείν πεξλώληαο
ηνπιάρηζηνλ από ηνπο θάησζη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο:
Πιαηεία ΟΣΔ
Πιαηεία Αγίαο Άλλαο
Πιαηεία Μαληώ
Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε
ΚΓΔΠΠΑΜ
Πιαηεία Γνπκεληό
Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε
Αθίλεην πξηώηε
Γ.Δ.Τ.Α.Μ
1ν Γεκνηηθό ρνιείν (Πιαηεία Σξία Πεγάδηα)
Κηήξην Μαύξνπ (Πιαηεία Καξανιή θαη Γεκεηξίνπ)
Σα ζηαζεξά ζεκεία (θηίξηα) πνπ θπιάζζνληαη , αξηζκνύλ ζε 6 θαη αλαιπηηθά είλαη:
1.

Γεκνηηθή ηέγε Μειέηεο – Πιαηεία Νηνρώξε

2.

Πιαηεία ΟΣΔ

3.

Γεκαξρείν Μπθόλνπ

4.

Κηίξην Μαύξνπ

5.

Κηίξην Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (αξρείν)

6.

Πιαηεία Φάκπξηθαο – Γεκνηηθό Κνηκεηήξην Αγίνπ Λνπθά – πεδόδξνκνο πξνο Λάθθα

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεξηνρή Άλσ Μεξάο κε πεξηπνιία πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη ηνπνζεζίεο.
Γεκνηηθό Καηάζηεκα Αλσ Μεξάο
Γεκνηηθόο Παηδηθόο ηαζκόο Άλσ Μεξάο
Νεπηαγσγείν Άλσ Μεξάο.
Παηδηθή Υαξά Άλσ Μεξάο
Γεκνηηθό Κνηκεηήξην Άλσ Μεξάο
Πιαηεία Άλσ Μεξάο
Πξναύιηνο Υώξνο Μνλαζηεξίνπ Ιεξάο Μνλήο Σνπξιηαλήο
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Γεκνηηθό ρνιείν Άλσ Μεξάο
Γ ΣΟΜΔΑ: Πεξηπνιία κέζσ νρήκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηηο θάησζη ηνπνζεζίεο.
Γπκλάζην Μπθόλνπ
2ν Γεκνηηθό Μπθόλνπ
Λύθεην θαη ΔΠΑΛ Μπθόλνπ
Γεκνηηθό Παηδηθό ηαζκό (πεξηνρή Αεξνδξνκίνπ)
Απνζήθε Γήκνπ (πεξηνρή Υαξαλνύ)
Γεκνηηθό Γήπεδν Κόξθνο
ΒΙΟΚΑ (πεξηνρή Αιενκαλδξα)
Σερληθή Τπεξεζία θαη Κ.Δ.Π. (Αξγύξαηλα)
Νεπηαγσγείν (πεξηνρή Μαξάζη)
Νεπηαγσγείν (πεξηνρή Φηειηάο)
Γεκνηηθό Γήπεδν Άλσ Μεξάο

Άξζξν 40. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Η ζπλνιηθή πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο «ΓΑΠΑΝΔ
ΦΤΛΑΞΗ ΚΣΙΡΙΩΝ (άξζ. 21 παξ.11 ηνπ λ.3731/2008)», αλέξρεηαη ζηα 245.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
Γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο εηήζηαο δαπάλεο έρνπλ ιεθζεί ππόςε νη ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ
έρνπλ ππνινγηζζεί κε βάζε ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή ζύκβαζε Δξγαζίαο, ην δηνηθεηηθό
θόζηνο, ην θόζηνο αλαισζίκσλ, όισλ ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ηελ πιήξε εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο θαζώο θαη ην εξγαζηαθό θέξδνο.
•

Α) Σεο θύιαμεο θαη θξνύξεζεο ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη θνηλνρξήζησλ
ρώξσλ σο θάησζη γηα ηελ πεξίνδν 10 Απξηιίνπ έωο 10 Μάϊνπ θαη 10 Οθηωβξίνπ έωο 10
Ννεκβξίνπ 2018:
Υώξνο Αζθάιεηαο & Φύιαμεο

Πεπιυπούπηση
Φάμππικαρ

εξωτεπικών

σώπων

πλατεία

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων Πλατεία ΟΣΔ

•

Ωξάξην Απαζρόιεζεο
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00

Β) Σεο θύιαμεο θαη θξνύξεζεο ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη θνηλνρξήζησλ
ρώξσλ σο θάησζη γηα ηελ πεξίνδν 11 Μαΐνπ έωο 9 Οθηωβξίνπ 2018.
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Υώξνο Αζθάιεηαο & Φύιαμεο

Ωξάξην Απαζρόιεζεο
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
19.00 – 23.00
23.00 – 07.00

Α ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με πεζή πεπιπολία
Β ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με πεζή πεπιπολία
Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων τος κτιπίος τος
Γημαπσείος - Κτίπιο Μαύπος
Πεπιυπούπηση
Φάμππικαρ

εξωτεπικών

σώπων

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων
τέγη Μελέτηρ – Πλατεία Νιοσώπη

πλατεία
Γημοτική

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων Πλατεία ΟΣΔ
Γ ΣΟΜΔΑ: Πεπιοσή Άνω Μεπάρ με πεπιπολία
Γ ΣΟΜΔΑ:
ΟΧΗΜΑΣΟ

Πεπιοσή

ΠΔΡΙΠΟΛΙΑ

ΜΔΩ

•

– 19.00

ηνλ ππνθάθειν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ην θόζηνο θαη λα
απεηθνλίδεηαη κε ζαθήλεηα ν ππνινγηζκόο ηεο δαπάλεο :
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα ππνβιεζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα πνπ αλαθέξεηαη
αλαιπηηθά ζηε δηαθήξπμε
Η πλνιηθή Γαπάλε ηεο Καζαξήο Αμίαο, ην πλνιηθό ΦΠΑ θαη ην πλνιηθό Πνζό κε ΦΠΑ ην
νπνίν απνηειεί θαη ην ύλνιν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ.
Άξζξν 50 Μέζνδνη – Πιαίζην – Παξερόκελεο Τπεξεζίεο – Τπνρξεώζεηο
Οη ππεξεζίεο θύιαμεο θαη αζθάιεηαο κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ κε ηελ απαζρόιεζε ηθαλνύ
αξηζκνύ αηόκσλ (θπιάθσλ) θαηάιιεια εθπαηδεπκέλσλ θαη εθνδηαζκέλσλ.

α) Οη θύιαθεο πεδνπόξνο πεξηπνιίαο:
•

Θα είλαη νξγαλσκέλνη θαη ζα θαιύπηνπλ βάξδηεο σο θάησζη:
Γηα ηε Α πεξίνδν :

Υώξνο Αζθάιεηαο & Φύιαμεο
Πεπιυπούπηση
εξωτεπικών
σώπων πλατεία Φάμππικαρ

Ωξάξην
Απαζρόιεζεο
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
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Πεπιυπούπηση
εξωτεπικών
σώπων Πλατεία ΟΣΔ

23.00 – 07.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00

1
1
1
1

Γηα ηε Β πεξίνδν :

Υώξνο Αζθάιεηαο & Φύιαμεο
Α ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με
πεζή πεπιπολία
Β ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με
πεζή πεπιπολία
Γ ΣΟΜΔΑ: Πεπιοσή Άνω
Μεπάρ με πεπιπολία
Γ
ΣΟΜΔΑ:
Πεπιοσή
ΠΔΡΙΠΟΛΙΑ
ΜΔΩ
ΟΧΗΜΑΣΟ

Ωξάξην
Απαζρόιεζεο
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
19.00 – 23.00
23.00 – 07.00

ΑΣΟΜΑ

15.00 – 19.00

1
2
2
1
2
2
1
1
1

•

Θα πεξηέξρνληαη – πεξηπνινύλ ζηνπο ρώξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ

•

Θα ζπλεξγάδνληαη ζηελ αληηκεηώπηζε θάζε παξάλνκεο ελέξγεηαο κε ην Αζηπλνκηθό Σκήκα
ηεο πεξηνρήο. ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο απνπζίαο ηεο αζηπλνκηθήο δύλακεο νη εηζβνιείο
ζα εληνπίδνληαη, ζα απσζνύληαη θαη ηαπηόρξνλα ζα ελεκεξώλεηαη ην Αζηπλνκηθό Σκήκα
γηα ηε δίσμή ηνπο.

•

Η εηαηξεία ζα δηαζέηεη θέληξν ιήςεο ζεκάησλ, ώζηε λα ππάξρεη επηθνηλσλία ηνπ θέληξνπ
κε ηα πεδνπόξα Σκήκαηα ην Γήκν θαη ηνπο Γεκόηεο ζε νπνηαδήπνηε θιήζε ηνπο.

•

Η θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα δηαζθαιίδεηαη θαη από ην πξόγξακκα εληνπηζκνύ
(GPS) ησλ θηλήζεσλ ησλ πεδνπόξσλ ηκεκάησλ ώζηε αλά πάζα ζηηγκή λα πξνθύπηεη ε
παξνπζία θαη ε θίλεζε ηνπο.

•

Οη κνλάδεο θύιαμεο (Μ.Φ.) ππνζηεξίδνληαη από ην θαηάιιειν δπλακηθό θαη ην
επηρεηξεζηαθό θέληξν ηεο εηαηξείαο.

β) Οη θύιαθεο ηωλ έμη (6) ζηαζεξώλ ζεκείωλ (θηηξίωλ) :
•

Σε θύιαμε ησλ έμη ζηαζεξώλ ζεκείσλ ζα θαιύπηνπλ ηα ζεκεία σο θάησζη:

Πεπιυπούπηση
εξωτεπικών
σώπων
τος
κτιπίος
τος
Γημαπσείος - Κτίπιο Μαύπος
Πεπιυπούπηση
εξωτεπικών
σώπων πλατεία Φάμππικαρ
Πεπιυπούπηση
εξωτεπικών
σώπων Γημοτική τέγη Μελέτηρ
– Πλατεία Νιοσώπη

7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
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Πεπιυπούπηση
εξωτεπικών
σώπων Πλατεία ΟΣΔ

7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00

1
1
1

Η παξαπάλσ θαηαλνκή δελ είλαη δεζκεπηηθή θαη ππόθεηηαη ζε αιιαγέο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο.
Η επηβιέπνπζα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κπνξεί θάζε θνξά λα ππθλώλεη ή λα αξαηώλεη κε έγγξαθε
εληνιή ηεο ηηο κνλάδεο θύιαμεο αλά βάξδηα.
Παξερόκελεο ππεξεζίεο από θύιαθεο αζθαιείαο.
Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από ηνπο θύιαθεο είλαη νη εμήο:
•

Πεξηκεηξηθόο έιεγρνο ηνπ θηηξίνπ θαηά ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ηνπο

•

Έιεγρνο ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ ησλ θηηξίσλ (όπνπ απηό είλαη αλαγθαίν θαη νξίδεηαη
από ηνλ Γήκν).

•

Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηνπο Γεκόηεο θαη ζηνπο επηζθέπηεο (ην είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ
ζα νξηζζεί από ηνλ Γήκν).

•

Δθαξκνγή ζρεδίσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ (Βάζεη ζρεδίνπ ηνπ
ππεύζπλνπ αζθαιείαο) .

Παξερόκελεο ππεξεζίεο από πεξηπνιίεο
Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από ηηο εμσηεξηθέο πεξηπόινπο είλαη νη εμήο:
•

Δμσηεξηθή πεξηπνιία ζε όιε ηελ έθηαζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ δηαδξνκώλ .

•

Τπνβνιή θαζεκεξηλήο αλαθνξάο ηεο βάξδηαο ηνπο

•

Τπνβνιή αλαθνξάο ζηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο (π.ρ. πηώζε
δέλδξσλ, βιάβεο ζε δίθηπα, ειιηπήο θσηηζκόο θηι.)

•

Έιεγρνο ηνπ εμσηεξηθνύ ρώξνπ ησλ θηηξίσλ θάζε δύν ώξεο ειεγρόκελν από ηα check
point.

•

Αλακνλή θαη θύιαμε ζε θηίξην κέρξη ηελ επί ηόπνπ παξνπζία ηεο αζηπλνκίαο (κόλν αλ
δηαπηζησζεί θάπνηνο βαλδαιηζκόο θ.η.ι.)

•

Άκεζε επέκβαζε ζε πεξίπησζε πνπ εηδνπνηεζεί από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηνλ αζύξκαην
(πρ γηα ιόγνπο έθηαθηεο αλάγθεο ή από ην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ ηνπ ζπλαγεξκνύ ).

Τπνρξεώζεηο θπιάθωλ
Σν πξνζσπηθό θύιαμεο νθείιεη λα αθνινπζεί νξηζκέλνπο θαλόλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. Οη θαλόλεο απηνί απνξξένπλ από ην ζρέδην θύιαμεο ηνπ θαη
έρνπλ ππνρξεσηηθό ραξαθηήξα.
πγθεθξηκέλα, θάζε εξγαδόκελνο ζηελ ππεξεζία θύιαμεο νθείιεη:
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•

Να έρεη καδί ηνπ:

1) Αληίγξαθν ηεο άδεηαο εξγαζίαο,
2) Δλδεηθηηθή ηαπηόηεηα SECURITY

θαηά ηελ πξνζέιεπζε ζην ρώξν εξγαζίαο γηα ηελ

αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ.
3) Αζύξκαην θνξηηζκέλν.
•

Να θνξάεη ζύκθσλα κε ην λόκν ην αιεμίζθαηξν γηιέθν.

•

Να θνξάεη ηελ εγθεθξηκέλε ζηνιή ηεο εηαηξείαο κε ελζσκαησκέλν δηαθξηηηθό
γλώξηζκα ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ ην νπνίν ζα είλαη ζε εκθαλέο ζεκείν θαη ζηηο δύν
όςεηο ηεο ζηνιήο ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά.

•

Να γλσξίδνπλ ζε βαζηθό επίπεδν ηνπιάρηζηνλ κία μέλε γιώζζα.

•

Να θάλεη αλάιεςε βάξδηαο ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά πξηλ ηελ ώξα έλαξμεο θαη λα
απνρσξεί 5 ιεπηά κεηά ηε ιήμε ηεο ώζηε λα ππάξρεη ρξόλνο γηα ελεκέξσζε ηνπ
επόπηε ηεο εηαηξείαο θαη ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ αλαθνξάο.

•

Να ελεκεξώλεη ην βηβιίν ζπκβάλησλ κε ηελ έλαξμε ηεο βάξδηαο

•

Να δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε θύιαμε
(θαθόο, αζύξκαηνο, αδηάβξνρν, ηδάθεη, βηβιίν θύιαμεο)

•

Να κελ θάλεη ρξήζε αιθννινύρσλ πνηώλ ή άιισλ νπζηώλ πνπ κπνξεί λα
επεξεάζνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ.

•

Να κελ εθηειεί νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηόηεηα, πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο.

•

Να ρξεζηκνπνηεί ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο (νρήκαηα, ηειεθσληθέο
ζπζθεπέο, Η/Τ) απνθιεηζηηθά γηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο.

•

Να ζπκπεξηθέξεηαη απζηεξά ππεξεζηαθά θαη κε εππξέπεηα.

•

Να ηεξεί ερέκπζε ζηάζε ζε όηη ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ.

•

Να ζπλεξγάδεηαη κε ηηο θξαηηθέο αξρέο (Αζηπλνκία , Δ.Κ.Α.Β., Ππξνζβεζηηθή θιπ.)

•

Να επηθνηλσλεί κε ην Γξαθείν Αζθάιεηαο-Φύιαμεο γηα ζέκαηα ππεξεζηαθά θαη γηα
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ.

•

Να κε θέξεη ή ρξεζηκνπνηεί νπνηνπδήπνηε είδνπο νπιηζκό (ρεηξνπέδεο, ζπξέη,
γθινκπ θιπ.)
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•

Να θξνληίδεη λα ελεκεξώλεηαη γηα ην πξόγξακκα ησλ βαξδηώλ θύιαμεο.

Άξζξν 60 πκπιεξωκαηηθά θαζήθνληα πξνζωπηθνύ θύιαμεο - Κπξώζεηο
Οη κνλάδεο θύιαμεο ζα πξέπεη επηπξνζζέηωο:
•

ε ζπλελλόεζε πάληνηε κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ (Γήκαξρν ή θαηά πεξίπησζε,
Αληηδήκαξρν), λα επηδηώθνπλ ηελ από ηα παξηζηάκελα αζηπλνκηθά όξγαλα δίσμε ησλ
παξαλνκνύλησλ ή όζσλ απνπεηξώληαη λα παξαλνκήζνπλ.

Κπξώζεηο Φύιαθα Αζθαιείαο
•

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ησλ ππεξεζηώλ αζθάιεηαο θαη θύιαμεο ζην Γήκν
θξίλεηαη αλαγθαία ε δηεμαγσγή εθόδσλ

ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ

θαλνληζκώλ θαη πξνδηαγξαθώλ ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. ε πεξίπησζε πνπ
δηαπηζησζεί πιεκκειήο άζθεζε θαζεθόλησλ ζα επηβάιινληαη θπξώζεηο .
Άξζξν 70 Πξνζωπηθό – Δμνπιηζκόο - Δπνπηεία
Με βάζε ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 50 ζρεηηθά κε ηηο κνλάδεο θύιαμεο (Μ.Φ.) αλά βάξδηα ην
ειάρηζηα απαηηνύκελν πξνζσπηθό είλαη ην θάησζη:
Γηα ηε Α πεξίνδν :
Υώξνο Αζθάιεηαο & Φύιαμεο
Πεπιυπούπηση
εξωτεπικών
σώπων πλατεία Φάμππικαρ
Πεπιυπούπηση
εξωτεπικών
σώπων Πλατεία ΟΣΔ

Ωξάξην
Απαζρόιεζεο
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00

ΑΣΟΜΑ
1
1
1
1
1
1

Β Πεξίνδνο
Υώξνο
Αζθάιεηαο &
Φύιαμεο
Α
ΣΟΜΔΑ:
Χώπα Μςκόνος
με
πεζή
πεπιπολία
Β
ΣΟΜΔΑ:
Χώπα Μςκόνος
με
πεζή
πεπιπολία
Πεπιυπούπηση
εξωτεπικών
σώπων
τος
κτιπίος
τος
Γημαπσείος
Κτίπιο Μαύπος

Ωξάξην
Απαζρόιεζεο

ΑΣΟΜΑ

7.00 – 15.00
15.00 – 23.00

7.00 – 15.00
15.00 – 23.00

1
2
2
1
2
2
1
1

23.00 – 07.00

1

23.00 – 07.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
23.00 – 07.00
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Πεπιυπούπηση
εξωτεπικών
σώπων
πλατεία
Φάμππικαρ
Πεπιυπούπηση
εξωτεπικών
σώπων Γημοτική
τέγη Μελέτηρ –
Πλατεία Νιοσώπη
Πεπιυπούπηση
εξωτεπικών
σώπων
Πλατεία
ΟΣΔ
Γ
ΣΟΜΔΑ:
Πεπιοσή
Άνω
Μεπάρ
με
πεπιπολία
Γ
ΣΟΜΔΑ:
Πεπιοσή
ΠΔΡΙΠΟΛΙΑ
ΜΔΩ
ΟΧΗΜΑΣΟ

7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
7.00 – 15.00
15.00 – 23.00

1
1
1
1
1

23.00 – 07.00

1

7.00 – 15.00
15.00 – 23.00
19.00 – 23.00

1
1
1
1

23.00 – 07.00

1

15.00 – 19.00

1

23.00 – 07.00

23.00 – 07.00

Σν πξνζσπηθό ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ώζηε λα εξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά, ηεξώληαο ηε
λνκνζεζία θαη ζε ζπλεξγαζία πάληνηε κε ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο γηα ηελ πεξηθξνύξεζε ηνπ Γήκνπ.
Οη θύιαθεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ παξαθάηω εμνπιηζκό:
•

Δηδηθνύο θαθνύο πεξηπνιίαο

•

Αζύξκαηε ελδνεπηθνηλσλία

•

Δηαηξηθή θηλεηή ηειεθσλία

•

Ηιεθηξνληθή ζεκεηαθή αλαγλώξηζε

Δπνπηηθέο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο πξνζωπηθνύ.
Η ζπλερήο αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θύιαμεο πξνϋπνζέηεη
ζπζηεκαηηθό έιεγρν θαη αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θύιαμεο. ηελ θαηεύζπλζε απηή έρνπλ
νξηζηεί νη αθόινπζεο επνπηηθέο δηαδηθαζίεο:
• Α)εκεία ειεθηξνληθνύ ειέγρνπ
• Β)Αηνκηθό θύιιν αμηνιόγεζεο θύιαθα
• Γ)Έληππν αμηνιόγεζεο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θύιαμεο.
Άξζξν 80 - Γηάξθεηα εξγαζηώλ
Οη ππεξεζίεο θύιαμεο αθνξνύλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν επηά (7) κελώλ αξρνκέλεο από ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ζύκθωλα κε ηελ αληίζηνηρε θαηαλνκή .

Άξζξν 90 - Ορήκαηα – Δμνπιηζκόο
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Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ πεξηπνιηθά νρήκαηα ηεο εηαηξείαο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ ζηελ
Άλσ Μεξά (θαη ειάρηζην έλα) αιιά θαη γηα πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Θα θέξνπλ ηα
δηαθξηηηθά ζήκαηα ηεο εηαηξείαο θαη θσηεηλή ζήκαλζε ζηελ νξνθή, βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, θαζώο
θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ δειαδή «ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ: ΤΠΗΡΔΙΔ ΦΤΛΑΞΗ».
Άξζξν 10ν - Απαηηήζεηο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο
•

Άδεηα Λεηηνπξγίαο ηνπ Ν.2518/97 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη κε ηνλ Ν. 3707/2008,
ζε ηζρύ ηόζν θαηά ηελ ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ε ζύκβαζε ζα
θαηαγγέιιεηαη αδεκίσο από ην Γήκν. ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ζα πξέπεη λα
θαηαηεζεί γηα θαζέλα κέινο μερσξηζηά

•

Έγθξηζε ηύπνπ ζηνιήο από ην αξκόδην Τπνπξγείν.

•

Καηάινγν - πειαηνιόγην, όπνπ ν πξνζθέξσλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο
κέζα ζηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε, ν νπνίνο λα ζπλνδεύεηαη από αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ
ζπκβάζεσλ. Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξώζεη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία,
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ζπκβάζεηο ζε παξαπάλσ από κία (1) Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ ηνκέα
ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζηαηηθώλ θπιάμεσλ δεκνζίσλ θηηξίσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
θαη λα έρεη εθηειέζεη πεξηπνιίεο.

δ

ΔΠΩΝΤΜΙΑ

ΠΔΡΙΟΓΟ

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

ΦΟΡΔΑ

ΤΜΒΑΗ

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ

(ΠΔΛΑΣΗ)

(ΑΠΟ - ΔΩ)

ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΣΗΙΑ ΑΞΙΑ
ΤΜΒΑΗ

ΠΛΗΘΟ
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Ωο απνδεηθηηθό εκπεηξίαο νξίδνληαη ηα αληίγξαθα ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ.
•

Βεβαίσζε απηνςίαο ησλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ , ε νπνία
ρνξεγείηαη από ηνλ Γήκν
•

Πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ISO 9001:2008 ή ηζνδύλακν θαη
πηζηνπνηεηηθό OHSAS 18001:2007 ή ηζνδύλακν (ύζηεκα δηαρείξηζεο

πγείαο θαη

αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία)
•

Πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζεο γεληθήο αζηηθήο επζύλεο νξίνπ ηνπιάρηζηνλ 300.000,00 €.

•

Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκώλ θαηά ηξείο (3) πξνεγνύκελεο ηνπ έηνπο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, από ηηο νπνίεο ζα απνδεηθλύεηαη ε αλά
έηνο θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη έρεη θύθιν εξγαζηώλ ύςνπο
ηνπιάρηζηνλ 750.000,00€ ηα ηειεπηαία ηξία (3) ρξόληα. Ο θύθινο εξγαζηώλ λα πξνέξρεηαη
απνθιεηζηηθά από ππεξεζίεο θύιαμεο.
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•

Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Έλαξμεο Δξγαζηώλ από ηελ Γ.Ο.Τ ζηελ νπνία ππάγεηαη ε
επηρείξεζε, από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη ε θαη’ ειάρηζηνλ ηξηεηήο ιεηηνπξγία ηεο.

•

Καηάζηαζε ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε.

•

Απνδεηθηηθό όηη ην Κέληξν Λήςεσο εκάησλ έρεη ηε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο
παξαθνινύζεζεο. Ωο απνδεηθηηθά ζηνηρεία, νξίδνληαη νη εθηππώζεηο κηαο εβδνκάδαο εληόο
ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ.

•

Απνδεηθηηθό όηη νη θύιαθεο ηεο ππό αλάζεζεο ππεξεζίαο δηαζέηνπλ αλάινγε εκπεηξία ζε
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο.

•

Καηάινγν ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνλ ηερληθό εμνπιηζκό θαη ηα
πεξηπνιηθά απηνθίλεηα πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ
ν ζπκκεηέρσλ δελ δηαζέηεη πεξηπνιηθά νρήκαηα, αληίγξαθν πξνζθνξάο κε ηελ εηαηξεία πνπ
ζα ηα κηζζώζεη, αλαγξάθνληαο ηνλ όξν ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο
θπθινθνξίαο.

•

Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ, γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν δηαγσληδόκελνο ζθνπεύεη
λα πξνζεγγίζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλνιηθνύ έξγνπ θύιαμεο. Σν επηρεηξεζηαθό ζρέδην ζα
πξέπεη λα επηθεληξώλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο γηα ηελ επηηπρή
εθηέιεζή ηνπ θαζώο θαη ηνπο ηξόπνπο θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ.

•

ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα δνζεί ζπκπιεξσκέλν ην θάησζη έληππν:
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΜΘΝΙΑΙΟ

ΤΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΟ ΚΑΣ'

ΜΘΝΙΑΙΟ

ΑΣΟΜΟ

ΚΟΣΟ

ΑΡΙΘΜΟ

α/α

ΣΟΙΧΕΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ

ΑΣΟΜΩΝ

1

ΕΠΣΑ ΜΘΝΕ Ε ΕΤΡΩ

Φψοσ προχπολογιςμζνου ποςοφ
πάςθσ φφςεωσ νομίμων αποδοχϊν

2

Φψοσ

του

ποςοφ

για

προχπολογιςμζνου
επιδόματα

αδείασ

δϊρων Ράςχα - Χριςτουγζννων και
κόςτοσ αντικατάςταςθσ
Φψοσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με
3

βάςθ

τα

προχπολογιςκζντα

ανωτζρω
ποςά

(

Εργοδοτικι ειςφορά)
4

Φψοσ

διοικθτικοφ

κόςτουσ

παροχισ των υπθρεςιϊν
5
6

7

Φψοσ αναλωςίμων
Φψοσ εργολαβικοφ κζρδουσ
Φψοσ νομίμων κρατιςεων που
επιβαρφνουν των ανάδοχο
ΤΝΟΛΟ€ (ΧΩΡΙ ΦΠΑ)
ΦΠΑ

 Τ Ν Ο Λ Ο ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ ( € )

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ………
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ΑΡΘΡΟ 11ν - Λνηπέο δηαηάμεηο
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.

Μύθνλνο, 22-01-2018

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Ο πληάμαο

Μύθνλνο, 23-01-2018

ΓΔΛΟΤΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΤΝΣΗΡΗΗ & ΔΞΩΡΑΪΜΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΜΘΝΙΑΙΟ

ΤΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΟ ΚΑΣ'

ΜΘΝΙΑΙΟ

ΑΣΟΜΟ

ΚΟΣΟ

ΑΡΙΘΜΟ

α/α

ΣΟΙΧΕΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ

ΑΣΟΜΩΝ

1

ΕΠΣΑ ΜΘΝΕ Ε ΕΤΡΩ

Φψοσ προχπολογιςμζνου ποςοφ
πάςθσ φφςεωσ νομίμων αποδοχϊν

2

Φψοσ

του

ποςοφ

για

προχπολογιςμζνου
επιδόματα

αδείασ

δϊρων Ράςχα - Χριςτουγζννων και
κόςτοσ αντικατάςταςθσ
Φψοσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με
3

βάςθ

τα

προχπολογιςκζντα

ανωτζρω
ποςά

(

Εργοδοτικι ειςφορά)
4

Φψοσ

διοικθτικοφ

κόςτουσ

παροχισ των υπθρεςιϊν
5
6

7

Φψοσ αναλωςίμων
Φψοσ εργολαβικοφ κζρδουσ
Φψοσ νομίμων κρατιςεων που
επιβαρφνουν των ανάδοχο
ΤΝΟΛΟ€ (ΧΩΡΙ ΦΠΑ)
ΦΠΑ

 Τ Ν Ο Λ Ο ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ ( € )
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(ηόπνο) ……
(εκεξνκελία)…………

Ο Πξνζθέξσλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI –ΣΔΤΓ

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ)
ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *6200+
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Δθμαρχιακό Κατάςτθμα Γιαλόσ - Ακτι Καμπάνθ,
84600, Μφκονοσ+
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: [Μιχαιλ Αςθμομφτθσ - Στάθσ]
- Τθλζφωνο: *+302289360100]
- Θλ. ταχυδρομείο: *mayor@mykonos.gr]
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
[http://www.mykonos.gr/]

(διεφκυνςθ

δικτυακοφ

τόπου)

(εάν

υπάρχει):

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): [ΔΑΡΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΘΣ ΚΤΙΙΩΝ, άρκ. 21 παρ.11 του ν.3731/2008, CPV: 79713000- 5]
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 6200
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΥΡΘΕΣΙΕΣ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : όχι
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:

Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:

[ ]

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):

(διεφκυνςθ *……+

Γενικζσ πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ [ + Ναι *+ Πχι
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.

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

*…...............+
*….+

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι *+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
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ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

α) *……+

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
κατάλογοv:
γ) *……+
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, δ) *+ Ναι *+ Πχι
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται ε) *+ Ναι *+ Πχι
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Τρόποσ ςυμμετοχισ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
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οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ β) *……+
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.

τθσ
γ) *……+

Τμιματα

Απάντθςθ:

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:

Ονοματεπϊνυμο

*……+

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον *……+
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα

*……+

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία *……+
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ []Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
καταδικαςτικι απόφαςθ:

ςτθν β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xx
(«απηνθάζαξζε») ;
Εάν ναι, περιγράψτε
λιφκθκανxxi:

τα

μζτρα

που *……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ
ΑΦΑΛΙΘ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο α)*……+·
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε
υποχρεϊςεων;

θ

β)*……+
ακζτθςθ

α)*……+·

β)*……+

των

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
-*+ Ναι *+ Πχι
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
-*……+·
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
-*……+·
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii

γ.2)*……+·

γ.2)*……+·

δ) *+ Ναι *+ Πχι

δ) *+ Ναι *+ Πχι

Εάν
ναι,
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

ναΕάν
ναι,
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

*……+

να

*……+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά, εγγράφων): xxiv
αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ
οποιαδιποτε
από
τισ
καταςτάςεισxxvi :

φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
ακόλουκεσ

α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
δραςτθριοτιτων, ι

επιχειρθματικϊν

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ -[.......................]
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των -[.......................]
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Σελίδα 69

18PROC002830389 2018-03-20
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

Έρεη

δηαπξάμεη ν οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ [.......................]

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+

Έρεη

ζπλάςεη ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ
*…...........+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε *+ Ναι *+ Πχι
ηπρόλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ
*.........…+

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ
*...................…+

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
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φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
επιβεβαιϊςει ότι:

φορζασ

να *+ Ναι *+ Πχι

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα
επιλογισ;

τα

των

απαιτοφμενων Απάντθςθ

απαιτοφμενα

κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxxxii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxxxiii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον
εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ
ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ
τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
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25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xxxiii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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