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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ                            

ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ                           

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

απφ ην πξαθηηθφ 09/20-04-2018 Ϋθηαθηεο ζπλεδξηΪζεσο  

ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο Μπθφλνπ 
 

 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 48/2018        ΠΔΡΗΛΖΦΖ: «Μαηαέσζε αλνηθηνχ δεκφζηνπ  
                                                                        ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρά ηεο  
                                                                        ππεξεζέαο : «ΓαπΪλεο Φχιαμεο Γεκνηηθψλ  
                                                                        Κηηξέσλ θιπ. (Ϊξζξν 21 παξ. 11 ηνπ λ.3731/08  
                                                                              Ϋγθξηζε επηθαηξνπνηεκΫλεο κειΫηεο θαη εθ λΫνπ  
                                                                             θαηΪξηηζε φξσλ δηαθάξπμεο, θαηφπηλ ηεο κε αξ   
                                                                       Α 177/2018 απφθαζεο ηεο Αξράο ΔμΫηαζεο  
                                                                       Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ – ΑΔΠΠ». 

 
 

 

  ηε Μχθνλν θαη ζην Γεκνηηθφ ΚαηΪζηεκα , ζάκεξα ηελ 20ε  ηνπ κελφο Απξηιένπ  

ηνπ Ϋηνπο 2018 , εκΫξα ηεο εβδνκΪδαο  Παξαζθεπά θαη ψξα 18:00 κ.κ., ζπλειζνχζα ζε 

Ϋθηαθηε ζπλεδξέαζε ε Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά, κεηΪ ηελ απφ απζεκεξψλ  Ϋγγξαθε 

πξφζθιεζε ηνπ ΠξνΫδξνπ απηάο  θ. Κσλζηαληέλνπ Π. ΚνπθΪ, ΓεκΪξρνπ Μπθφλνπ , ε νπνέα 

επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κΫιε απηάο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 

Ν.3852/10 Ϊξζξν 75. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηέα , δειαδά ζε ζχλνιν επηΪ (7) κειψλ βξΫζεθαλ παξφληα   

ηα πΫληε (5) κΫιε:  

 

 

Παξφληεο:                  Απφληεο: 

1. ΚΟΤΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ                                    1. ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ 

2. ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ                                                   (δηθαηνι. απψλ) 

3. ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ                                            2. ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ 

4. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ                      (δηθαηνι.απνχζα) 

5. ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ                                      

                          

                                                                                  

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο αθνχ δηαπέζησζε φηη ππΪξρεη λφκηκε απαξηέα,  

ελεκΫξσζε ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο φηη ε ζπλεδξέαζε ζπγθιάζεθε εθηΪθησο ιφγσ 

πεξηνξηζκΫλσλ ρξνληθψλ πεξηζσξέσλ θαη γηα ιφγνπο αζθΪιεηαο.   

Καηφπηλ θΪιεζε ηα κΫιε ηεο Ο.Δ. λα απνθαζέζνπλ ζρεηηθΪ. 

Ζ Ο.Δ. κεηΪ απφ ζπδάηεζε θαη ιακβΪλνληαο ππφςε ηα φζα αλΫθεξε ν Πξφεδξνο, 

 

Απνθαζίδεη νκόθωλα, 

 

Δγθξίλεη ην θαηεπεέγνλ ηεο ζπλεδξέαζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλΫθεξε ν Πξφεδξνο. 

 

 

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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ΜεηΪ ηα αλσηΫξσ ν Πξφεδξνο θάξπμε ηελ Ϋλαξμε ηεο ζπλεδξέαζεο θαη εηζεγνχκελνο 

κνλαδηθφ ζΫκα ηεο εκεξάζηαο δηΪηαμεο, Ϋζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο ηα 

παξαθΪησ: 

 

Α. Σελ ππ’αξηζκ. 11/2018 απόθαζε ηνπ Γ.. Μπθόλνπ κε ζΫκα «Πεξέ ηεο 

αλαγθαηφηεηαο/ζθνπηκφηεηαο θαη ηξφπνπ δηελΫξγεηαο αλΪζεζεο ηνπ Ϋξγνπ “ΓαπΪλεο θχιαμεο 

θηηξέσλ (αξζ. 21 παξ. 11 Ν.3731/2008), Ϋηνπο 2018”», κε ηελ νπνέα εγθξέλεηαη νκφθσλα ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο εθηΫιεζεο ηεο εξγαζέαο «Δαπάνεσ φφλαξησ κτιρίων (αρθ. 21 παρ. 11 
Ν.3731/2008), ζτουσ 2018», με τη διαδικαςία του ανοικτοφ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, 
λόγω τησ αδυναμίασ του Δήμου Μυκόνου να εκτελζςει τισ άνω εργαςίεσ με τον υπάρχοντα 
εξοπλιςμό και το υπηρετοφν προςωπικό.  
 

Β. Σελ ππ’αξηζκ. 1/2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Δξγαηνηερληθνχ 

Πξνζσπηθνχ ηνπ Γάκνπ κε αξηζκ. πξσηνγελνχο αηηάκαηνο 18REQ002789257, πνπ 

αθνξΪ ζηηο «Δαπάνεσ φφλαξησ κτιρίων (αρθ. 21 παρ. 11 Ν.3731/2008), ζτουσ 2018». 

Γ. Σελ ππ’αξηζκ. 28/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνέα 

εγθξέζεθε ε δαπΪλε  ζε βΪξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γάκνπ  νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 

2018 θαη δηαηΫζεθε ε πέζησζε πνζνχ 245.000,00€ εηο βΪξνο ηνπ ΚΑ 00-6278 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γάκνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2018 γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο σο Ϊλσ 

εξγαζέαο.   

Γ. Σελ ππ’αξηζκ. 2530/20-03-2018 δηαθήξπμε ηνπ δεκνζένπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο «Δαπάνεσ φφλαξησ κτιρίων (αρθ. 21 παρ. 
11 Ν.3731/2008), ζτουσ 2018». 

Δ. Σελ από 3/4/2018 αζθεζείζα πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο εηαηξεέαο  “MY SERVICES 

SECURITY &FACILITY AE”   θαηΪ  ησλ φξσλ ηεο σο Ϊλσ δηαθάξπμεο. 

Σ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3863/2010 (Ϊξζξ. 68) 

φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη. 

Ε.  Σελ κε αξηζ. Α177/2018 απόθαζε ηεο ΑΔΠΠ κε ηελ νπνέα γέλεηαη δεθηφ ην αέηεκα 

αλαζηνιάο ηεο πξνζθεχγνπζαο θαη αλαζηΫιιεηαη ε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα πνπ 

πξνθεξχρζεθε κε ηελ πξνζβαιιφκελε αξ. 2530/20-03-2018 Γηαθάξπμε ηνπ σο Ϊλσ 

δηαγσληζκνχ. 

Ζ.  Σελ αξ. 03/2018 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & Δξγαηνηερληθνχ Πξνζσπηθνχ 

Γάκνπ Μπθφλνπ, ε νπνέα ηξνπνπνηεέ ηελ ππ‟ αξ. 01/2018 σο Ϊλσ αλαθεξφκελε κειΫηε. 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηΫξσ ν Πξφεδξνο θΪιεζε ηνπο ζπκβνχινπο λα απνθαζέζνπλ ζρεηηθΪ.  

 

Ζ Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά κεηΪ απφ δηαινγηθά ζπδάηεζε, αθνχ Ϋιαβε ππφςε ηεο ηα αλσηΫξσ 

θαζψο θαη  
1. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ Α‟/8.6.2006) 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/07-06-2010) «ΝΫα 

Αξρηηεθηνληθά ηεο Απηνδηνέθεζεο θαη ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο – 

Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο». 

3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ νκόθωλα, 

 

ΑΔΑ: ΨΘΔΦΩΚΚ-8Υ9



3 

 

 

Α. Σελ καηαίωζε ηνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ αλΪδεημε αλαδφρνπ ηεο ππεξεζέαο 

"ΓΑΠΑΝΔ ΦΤΛΑΞΖ ΚΣΗΡΗΧΝ " κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα 

απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ κφλν βΪζεη βΫιηηζηεο ζρΫζεο πνηφηεηαο - ηηκάο , 

πξνυπνινγηζκνχ 245.000€  ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 

Β. Σελ έγθξηζε ηεο κε αξηζκ. 3/2018 κειέηεο ηεο Γ/λζεο ΠεξηβΪιινληνο & 

Δξγαηνηερληθνχ Πξνζσπηθνχ (κε ηελ νπνέα ηξνπνπνηάζεθε ε ππ‟ αξηζ. 01/2018 κειΫηε 

ηεο Ϊλσ Τπεξεζέαο), ε νπνέα πιΫνλ Ϋρεη σο εμάο: 

 
Α. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

ηνπο θνξπθαένπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζε παγθφζκην επέπεδν ζπγθαηαιΫγεηαη θαη ηε 

θεηηλά πεξένδν ε Μχθνλνο. Πιάζνο επηζθεπηψλ επηιΫγνπλ γηα κηα αθφκα ρξνληΪ ην λεζέ καο 

σο ηφπν ησλ δηαθνπψλ ηνπο, γεγνλφο πνπ Ϋρεη νδεγάζεη ζε θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο ηνπηθάο 

επαγγεικαηηθάο θαη νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο. Δλ ηνχηνηο, ηε θεηηλά ρξνληΪ, ε Μχθνλνο 

ζηεξεέηαη πεξηζζφηεξν απφ πνηΫ επαξθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, νη νπνένη κε ηε δξΪζε 

ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα δηαζθαιέζνπλ ηελ ηΪμε θαη ηε λνκηκφηεηα ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ, 

φπσο θαη λα θαιιηεξγάζνπλ ην αέζζεκα αζθΪιεηαο ζηνπο επηζθΫπηεο καο.  

 

ην Γάκν Μπθφλνπ παξφιν πνπ ζηνλ ΟΔΤ πξνβιΫπνληαη 25 ζΫζεηο Γεκνηηθψλ 

Αζηπλνκηθψλ ζάκεξα δελ ππεξεηεέ θαλΫλαο θαζψο κε ηνλ λφκνο 4172/2013 

πξαγκαηνπνηάζεθε θαηΪξγεζε ηεο Γεκνηηθάο Αζηπλνκέαο, κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηΪμεηο 

ησλ πεξηπηψζεσλ β', γ' θαη δ' ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 19 ηνπ λ. 4325/2015 επαλαζπζηάζεθε 

ηππηθΪ ε Γεκνηηθά Αζηπλνκέα σζηφζν, κφιηο ηξέα Ϊηνκα απφ ηα 20 πνπ εέρε ε δεκνηηθά 

αζηπλνκέα ζην λεζέ, δάηεζαλ λα επηζηξΫςνπλ ζηελ ππεξεζέα, κε απνηΫιεζκα ην Γ.. λα 

απνθαζέζεη ηελ κε επαλαζχζηαζά ηεο. Χο εθ ηνχηνπ ην λεζέ ρσξέο Γεκνηηθά Αζηπλνκέα θαη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ Αζηπλνκέα δξακαηηθΪ ππνζηειερσκΫλε θαη επηθνξηηζκΫλε λα επηδηψθεη 

λα επηηχρεη απνηειΫζκαηα ρσξέο ηνλ απαξαέηεην αξηζκφ πξνζσπηθνχ, βξέζθεηαη 

«αλνρχξσην» ζηνλ ηνκΫα ησλ ειΫγρσλ θαη ηεο επηβνιάο ηεο ηΪμεο.  

 

Σαπηφρξνλα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ ηζρχνληνο πληΪγκαηνο νξέδεηαη 

φηη: «Ζ δηνέθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζΫζεσλ αλάθεη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο 

πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ. ΤπΫξ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο ζπληξΫρεη 

ηεθκάξην αξκνδηφηεηαο γηα ηε δηνέθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζΫζεσλ. Νφκνο θαζνξέδεη ην εχξνο 

θαη ηηο θαηεγνξέεο ησλ ηνπηθψλ ππνζΫζεσλ θαζψο θαη ηελ θαηαλνκά ηνπο ζηνπο επηκΫξνπο 

βαζκνχο. Με λφκν κπνξεέ λα αλαηέζεηαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο ε 

Ϊζθεζε αξκνδηνηάησλ πνπ ζπληζηνχλ απνζηνιά ηνπ ΚξΪηνπο». ΠεξαηηΫξσ, ν Κψδηθαο 

Γάκσλ θαη Κνηλνηάησλ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ϊξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ Α΄ 114) 

θαη ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν ηΫηαξην απηνχ, απφ 1.1.2007, νξέδεη ζην Ϊξζξν 75 παξ. Η 
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φηη: «Οη δεκνηηθΫο θαη θνηλνηηθΫο αξρΫο δηεπζχλνπλ θαη ξπζκέδνπλ φιεο ηηο ηνπηθΫο 

ππνζΫζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αξρΫο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζέα, ηελ αλΪπηπμε θαη ηε ζπλερά βειηέσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσάο 

ηεο ηνπηθάο θνηλσλέαο. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γάκσλ αθνξνχλ, θπξέσο, ηνπο ηνκεέο: ζη) 

Παηδεέαο, πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ, ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλεηαη, ηδέσο: 1. Ζ θαηαζθεπά, 

δηαρεέξηζε θαη βειηέσζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπ εζληθνχ ζπζηάκαηνο ηεο 

πξσηνβΪζκηαο θαη δεπηεξνβΪζκηαο Παηδεέαο θαη ηδηαέηεξα ε ζπληάξεζε, ε θαζαξηφηεηα θαη 

ε θχιαμε ησλ ζρνιηθψλ θηηξέσλ.» θαη ζην Ϊξζξν 178 φηη: «1. Οη Γάκνη θαη νη Κνηλφηεηεο 

νθεέινπλ λα δηαηεξνχλ, λα πξνζηαηεχνπλ θαη λα δηαρεηξέδνληαη ηελ θΪζε εέδνπο πεξηνπζέα 

ηνπο κε ηξφπν επηκειά θαη απνδνηηθφ».  

 

ΠεξαηηΫξσ, ν λ. 3731/2008 Οη αλΪγθεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο α` θαη β` 

βαζκνχ, γηα ηελ ελ γΫλεη θχιαμε θαη θξνχξεζε ησλ θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη ρψξσλ 

ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ζπλνδεέα ρξεκαηαπνζηνιψλ, εέλαη δπλαηφλ λα θαιχπηνληαη, θαηφπηλ 

ζρεηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, απφ επηρεηξάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ αζθαιεέαο, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λνκέκσο». 

 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηΪμεσλ απηψλ πξνθχπηεη φηη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γάκσλ 

αλάθεη, κεηαμχ Ϊιισλ, ε θχιαμε θαη πξνζηαζέα ηεο δεκνηηθάο πεξηνπζέαο ελ γΫλεη, θαζψο 

θαη ε δηαρεέξηζε θαη βειηέσζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηεο πξσηνβΪζκηαο θαη 

δεπηεξνβΪζκηαο παηδεέαο θαη ηδηαέηεξα ε θχιαμε ησλ ζρνιηθψλ θηηξέσλ. Ζ θχιαμε θαη 

πξνζηαζέα ηεο δεκνηηθάο πεξηνπζέαο Ϋρεη αλαηεζεέ κε ην λ. 3831/2008  – κε ηνλ νπνέν, 

ζχκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθά επέ απηνχ Ϋθζεζε, επηρεηξεέηαη ζηα πιαέζηα ηεο αλαβΪζκηζεο 

ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο, πνπ επάιζε κε ην λ. 3643/2006 θαη ε αλαβΪζκηζε ηεο 

Γεκνηηθάο Αζηπλνκέαο, ε νπνέα εέλαη Ϊξξεθηα ζπλπθαζκΫλε κε ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε  - 

ζηε Γεκνηηθά Αζηπλνκέα. ηε  δεκνηηθά δε πεξηνπζέα πεξηιακβΪλνληαη ηφζν ηα πξΪγκαηα 

πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ απεπζεέαο ζηε δηΪζεζε ηνπ θνηλνχ – ρξάζηε (θνηλφρξεζηα), φζν θαη ηα 

πξΪγκαηα πνπ εέλαη πξννξηζκΫλα γηα ηελ εμππεξΫηεζε δεκνηηθψλ ζθνπψλ (δεκνηηθΪ θηέξηα 

θαη δεκνηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο θ.ι.π.) (βι. Δξκελεέα θαη΄ Ϊξζξν Αζηηθφο Κψδημ, Σφκνο V 

ΔκπξΪγκαην Γέθαην, Απφζηνινπ ΓεσξγηΪδε – Μηραάι ηαζφπνπινπ, ζει. 99 επ., 

ΔκπξΪγκαην Γέθαην Η, Απφζηνινπ ΓεσξγηΪδε, ζει. 120 επ., βι. επέζεο Ϊξζξν 179 ηνπ λ. 

3463/2006, φπνπ ζηελ Ϋλλνηα ηεο αθέλεηεο πεξηνπζέαο ησλ δάκσλ εληΪζζεη θαη ηα 

θνηλφρξεζηα αθέλεηα). ΔηδηθΪ φκσο, ε θχιαμε ησλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ εκπέπηεη ζηα 

θαζάθνληα ησλ ζρνιηθψλ θπιΪθσλ, εθφζνλ ζηνπο νηθεένπο Οξγαληζκνχο Δζσηεξηθάο 

Τπεξεζέαο ησλ Γάκσλ πξνβιΫπνληαη ζρεηηθΫο νξγαληθΫο ζΫζεηο (Πξ. VII Σκ. 30/2009).  

ΠεξαηηΫξσ, απφ ηηο έδηεο σο Ϊλσ δηαηΪμεηο ζπλΪγεηαη φηη νη Ο.Σ.Α α΄ θαη β΄ βαζκνχ κπνξνχλ 
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θαηαξράλ λα αλαζΫηνπλ ηηο σο Ϊλσ ππεξεζέεο παξνράο ππεξεζηψλ θχιαμεο ζε ηξέηνπο 

ηδηψηεο θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα. Δλφςεη φκσο ηεο αξράο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, πνπ 

επηβΪιιεη ηελ εθπιάξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπο κε ηελ θαηΪ ην δπλαηφλ ειΪρηζηε επηβΪξπλζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, δχλαληαη λα δηαζΫηνπλ πηζηψζεηο γηα ηελ πιεξσκά δαπαλψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αλΪζεζε παξνράο ππεξεζηψλ θχιαμεο ζε ηξέηνπο ηδηψηεο, θπζηθΪ ά λνκηθΪ 

πξφζσπα κφλν εθφζνλ απηφ επηβΪιιεηαη απφ ηηο αξρΫο αλαγθαηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο,  

 

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 ).  

 

Ζ παξνχζα κειΫηε αθνξΪ ζηελ εθ κΫξνπο ηνπ Γάκνπ Μπθφλνπ ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο 

ππεξεζηψλ κε αλΪδνρν αλΪινγσλ πξνζφλησλ κε αληηθεέκελν ηελ παξνρά ηεο ππεξεζέαο: 

«ΓΑΠΑΝΔ ΦΤΛΑΞΖ ΚΣΗΡΗΧΝ 2018 (άξζ. 21 παξ.11 ηνπ λ.3731/2008)», ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Ζ αλΪζεζε ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο αθνξΪ:  

• Α) Σε θχιαμε θαη θξνχξεζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη 

θνηλνρξάζησλ ρψξσλ σο θΪησζη γηα ηελ πεξένδν 10 Οθησβξένπ Ϋσο 31 Οθησβξένπ 

2018: 

 

Χώπορ Ασφάλειαρ & Φύλαξηρ Ωπάπιο Απασχόλησηρ 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων πλατεία 
Φάμππικαρ 

7.00 – 15.00 
15.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων  Πλατεία ΟΣΔ 
7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

 

• Β) Σε θχιαμε θαη θξνχξεζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη 

θνηλνρξάζησλ ρψξσλ σο θΪησζη γηα ηελ πεξένδν 1 Ηνπλένπ Ϋσο 9 Οθησβξένπ 2018.  

 

Χώπορ Ασφάλειαρ & Φύλαξηρ Ωπάπιο Απασχόλησηρ 

Α ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με πεζή πεπιπολία  
7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

Β ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με πεζή πεπιπολία  
7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων τος κτιπίος τος 
Γημαπσείος - Κτίπιο Μαύπος  

7.00 – 15.00 
15.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων πλατεία 7.00 – 15.00 
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Φάμππικαρ 15.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων  Γημοτική 
τέγη Μελέτηρ – Πλατεία Νιοσώπη 

7.00 – 15.00 
15.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων  Πλατεία ΟΣΔ 
7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεπιοσή Άνω Μεπάρ με πεπιπολία  
19.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεπιοσή ΠΔΡΙΠΟΛΙΑ ΜΔΩ 
ΟΧΗΜΑΣΟ 

15.00– 19.00 

 

Με ζθνπφ ηελ απνηξνπά δεκηνπξγέαο επεηζνδέσλ ά θηλδχλσλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 

ηνπο επηζθΫπηεο – ηνπξέζηεο θαζψο θαη ε πξνζηαζέα γηα ηελ θηλεηά ά αθέλεηε πεξηνπζέα ηνπ 

Γάκνπ. ε πεξέπησζε πξφθιεζεο επεηζνδέσλ ά θηλδχλσλ, ε Ϊκεζε αληηκεηψπηζε θαη ε 

πξνζηαζέα ησλ επηζθεπηψλ θαη ηεο πεξηνπζέαο ηνπ Γάκνπ.  

 

Οη παξαπΪλσ αλαθεξφκελεο ππεξεζέεο πεξηιακβΪλνπλ ππεξεζέεο πεξηπνιέαο, αζθΪιεηαο θαη 

θχιαμεο κε ζθνπφ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ παξεκπφδηζε θαη απνηξνπά εηζφδνπ ζε δεκνηηθΪ 

θηέξηα, εγθαηαζηΪζεηο θαη ρψξνπο ηνπ Γάκνπ, αηφκσλ Ϊζρεησλ κε ηε ιεηηνπξγέα απηψλ, 

θαζψο θαη ζηαηηθφ θχιαθα γηα ηε θχιαμε ησλ θηεξέσλ ηνπ Γάκνπ. 

 

Β.ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Οη ππεξεζέεο θχιαμεο αθνξνχλ ηελ ρξνληθά πεξένδν πέληε (5) κελώλ αξρνκΫλεο απφ ηελ 

ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ αληέζηνηρε θαηαλνκά. Οη εξγαζέεο-ππεξεζέεο 

αζθαιεέαο θαη θχιαμεο ησλ δεκνηηθψλ θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη ρψξσλ ηνπ Γάκνπ 

εθηηκΪηαη φηη ζα πινπνηεζνχλ γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ 1 Ηνπλένπ Ϋσο 31 Οθησβξένπ εληφο 

ηνπ 2018. ε πεξέπησζε πνπ δελ Ϋρεη ππνγξαθεέ ε ζχκβαζε κΫρξη ηεο 1
ε
 Ηνπλένπ ν αλΪδνρνο 

ζα παξαηεέλεη ην ελ ιφγν δηΪζηεκα κΫζα ζην ΝνΫκβξην. Οη ππεξεζέεο απηΫο θαζνξέδνληαη 

αλαιπηηθΪ θαη πεξηγξΪθνληαη ζηα παξαθΪησ Ϊξζξα: 

 

Άξζξν
 
1

0
 

Σν πξόβιεκα θύιαμεο-αζθάιεηαο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ 

1. To Ϊξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ.4363/2006 νξέδεη φηη: „‟Οη δεκνηηθΫο θαη θνηλνηηθΫο αξρΫο 

δηεπζχλνπλ θαη ξπζκέδνπλ φιεο ηηο ηνπηθΫο ππνζΫζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αξρΫο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζέα , ηελ αλΪπηπμε θαη ηε ζπλερά 

βειηέσζε ησλ ζπκθεξφλησλ  θαη ηεο πνηφηεηαο δσάο ηεο ηνπηθάο θνηλσλέαο. Οη 

αξκνδηφηεηεο ησλ Γάκσλ  αθνξνχλ, θπξέσο ηνπο ηνκεέο ηεο παηδεέαο, πνιηηηζκνχ θαη 

αζιεηηζκνχ, ζηνπο νπνένπο πεξηιακβΪλνληαη, ηδέσο: 1. Καηαζθεπά, δηαρεέξηζε θαη βειηέσζε 
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ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπ εζληθνχ ζπζηάκαηνο ηεο πξσηνβΪζκηαο θαη 

δεπηεξνβΪζκηαο Παηδεέαο θαη ηδηαέηεξα ε ζπληάξεζε, ε θαζαξηφηεηα θαη ε θχιαμε ησλ 

ζρνιηθψλ θηηξέσλ θαη ζην Ϊξζξν 178  φηη:  «Οη  Γάκνη θαη νη Κνηλφηεηεο νθεέινπλ λα 

δηαηεξνχλ, λα πξνζηαηεχνπλ θαη λα δηαρεηξέδνληαη ηελ θΪζε εέδνπο πεξηνπζέα ηνπο κε ηξφπν 

επηκειά θαη απνδνηηθφ».  

 

ηνπο θνξπθαένπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζε παγθφζκην επέπεδν ζπγθαηαιΫγεηαη θαη ηε 

θεηηλά πεξένδν ε Μχθνλνο. Πιάζνο επηζθεπηψλ επΫιεμαλ γηα κηα αθφκα ρξνληΪ ην λεζέ σο 

ηφπν ησλ δηαθνπψλ ηνπο, γεγνλφο πνπ Ϋρεη νδεγάζεη ζε θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο ηνπηθάο 

επαγγεικαηηθάο θαη νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο. Δλ ηνχηνηο, ηε θεηηλά ρξνληΪ, ε Μχθνλνο 

ζηεξεέηαη επαξθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, νη νπνένη κε ηε δξΪζε ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαζθαιέζνπλ ηελ ηΪμε θαη ηε λνκηκφηεηα ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ, φπσο θαη λα 

θαιιηεξγάζνπλ ην αέζζεκα αζθΪιεηαο ζηνπο επηζθΫπηεο καο. Υσξέο Γεκνηηθά Αζηπλνκέα, 

κε ηελ Αζηπλνκέα ππνζηειερσκΫλε θαη ηαπηφρξνλα επηθνξηηζκΫλε λα επηδηψθεη λα επηηχρεη 

απνηειΫζκαηα ρσξέο ηνλ απαξαέηεην αξηζκφ πξνζσπηθνχ, ην λεζέ βξέζθεηαη «αλνρχξσην» 

ζηνλ ηνκΫα ησλ ειΫγρσλ θαη ηεο επηβνιάο πξνζηέκσλ γηα παξαβΪζεηο πνπ ηεινχληαη 

 

ΠαξΪιιεια, ν Γάκνο Μπθφλνπ Ϋρεη νηθηζηηθφ ηζηφ κε αξθεηΫο ηδηαηηεξφηεηεο σο πξνο ηελ 

ζχλζεζε ησλ θαηνέθσλ, ηελ νξγΪλσζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ  θαη σο εθ ηνχηνπ κε 

δηαθνξεηηθΫο αλΪγθεο. Οη εγθαηαζηΪζεηο ηνπ Γάκνπ ιφγσ ηεο απνθεληξσκΫλεο δνκάο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξΫρεη ζηνπο πνιέηεο, θιηκαθψλνληαη ζε φιε ηελ εδαθηθά Ϋθηαζε. Σα 

αθέλεηα ηνπ Γάκνπ, η θνηλφρξεζηνη ρψξνη φπσο παηδηθΫο ραξΫο, δεκνηηθΪ θνηκεηάξηα , 

ζρνιεέα πθέζηαληαη θζνξΫο - κηθξάο ά κεγΪιεο θιέκαθαο - απφ δηΪθνξεο αηηέεο νη νπνέεο ηνλ 

ηειεπηαέν θαηξφ ιφγσ ηεο θαηΪξγεζεο ηεο Γεκνηηθάο Αζηπλνκέαο αιιΪ θαη ηεο 

ππνζηειΫρσζεο ηνπ Αζηπλνκηθνχ Σκάκαηνο Μπθφλνπ , Ϋρνπλ εληαζεέ.  

 

Ζ πξνζηαζέα θαη ε αζθΪιεηα ησλ δεκνηηθψλ  θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ  θαη ησλ ρψξσλ πνπ 

βξέζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξέσλ ηνπ Γάκνπ εέλαη κηα απφ ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο Γεκνηηθάο  Αξράο. Όπσο αλαθΫξζεθε ε ππνρξΫσζε ησλ Γάκσλ λα ιακβΪλνπλ 

πξνιεπηηθΪ κΫηξα γηα ηε θχιαμε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ , θαζψο θαη λα πξνζηαηεχνπλ 

ηελ θΪζε εέδνπο πεξηνπζέα ηνπο κε ηξφπν επηκειά θαη απνδνηηθφ, πξνβιΫπεηαη απφ ηηο 

ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ Κψδηθα Γάκσλ θαη Κνηλνηάησλ. 

 

Ζ αλΪζεζε κε αλνηθηφ δηαγσληζκφ ηεο θχιαμεο θαη θξνχξεζεο ησλ θηηξέσλ θαη 

εγθαηαζηΪζεσλ γηα  ηελ πεξένδν απφ 10 Απξηιένπ Ϋσο 10 Ννεκβξένπ 2018 (νη εκεξνκελέεο 

ελδΫρεηαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ αλΪινγα κε ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο) ζε 
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ηδησηηθά επηρεέξεζε ζα Ϋρεη επεξγεηηθΪ αλαθιαζηηθΪ  απνηειΫζκαηα αθνχ ζα θπιΪζζνληαη 

θαη νη πΫξημ ησλ θηηξέσλ θνηλφρξεζηνη ρψξνη αιιΪ θαη  θαηΪ ηε κεηΪβαζε ησλ θξνπξψλ απφ 

θηέξην ζε θηέξην θαηΪ ηελ πεξηπνιέα ζα ππΪξρεη κεγαιχηεξε αζθΪιεηα  ζηνπο δεκφηεο θαη 

ηνπο ηνπξέζηεο. Δέλαη δειαδά Ϋλα κΫηξν πνπ θαηαηεέλεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δεκέαο κε ην 

ειΪρηζην θφζηνο γηα ην Γάκν, δεδνκΫλνπ φηη νη επαλεηιεκκΫλεο θζνξΫο θαη βαλδαιηζκνέ 

δεκνηηθψλ θηηξέσλ θαη ρψξσλ ησλ νπνέσλ ε απνθαηΪζηαζε γέλεηαη θαηεπεηγφλησο θαη ad 

hoc ζηνηρέδεη  πξνθαλψο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ εμαζθΪιηζε ελφο επαξθνχο ζπζηάκαηνο 

θχιαμεο, ελψ απνηειεέ θαη εληειψο εζθαικΫλε Ϊζθεζε πνιηηηθάο, θαζψο ζπληζηΪ 

θαηαζηαιηηθά θαη φρη πξνιεπηηθά επΫκβαζε, φπσο ε αηηνχκελε κε ηελ παξνχζα. ΔπηπιΫνλ 

απνζθνπεέ ζηελ κεέσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρά θαη 

αληαπνθξέλεηαη ζε ελαγψλην αέηεκα ησλ δεκνηψλ νη νπνένη πιΫνλ επηζπκνχλ δηαθαψο λα 

αηζζΪλνληαη αζθαιεέο κΫζα ζηα έδηα ηνπο ηα ζπέηηα. 

ην Ϊξζξν 21 παξ. 11 ηνπ λφκνπ 3731/2008 νξέδεηαη φηη : «Οη αλΪγθεο ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο α΄ θαη β΄ γηα ηελ ελ γΫλεη θχιαμε θαη θξνχξεζε ησλ 

θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη ρψξσλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ζπλνδεέα ρξεκαηαπνζηνιψλ, 

εέλαη δπλαηφλ λα θαιχπηνληαη, θαηφπηλ ζρεηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, απφ επηρεηξάζεηο 

παξνράο ππεξεζηψλ αζθαιεέαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκέκσο». 

πλεπψο, ε ππνρξΫσζε ησλ Γάκσλ λα ιακβΪλνπλ πξνιεπηηθΪ κΫηξα γηα ηε θχιαμε 

ησλ θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη ρψξσλ ηνπο, θαζψο θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηελ θΪζε εέδνπο 

πεξηνπζέα ηνπο κε ηξφπν επηκειά θαη απνδνηηθφ πξνβιΫπεηαη ηφζν απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 

παξαπΪλσ λφκνπ, φζν θαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Κψδηθα Γάκσλ θαη Κνηλνηάησλ. 

 

Άξζξν 2
0
 

Αληηθείκελν 

Οη ελ ιφγσ ππεξεζέεο αθνξνχλ ζηε θχιαμε θαη αζθΪιεηα ησλ δεκνηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ 

θαζψο θαη ηνπ πεξηβΪιινληα ρψξνπ απηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ δεκνηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, 

ζηελ πξνζηαζέα ησλ δεκνζέσλ αζιεηηθψλ ρψξσλ, παηδηθψλ ραξψλ, θνηκεηεξέσλ,  πΪξθσλ 

θαη πιαηεηψλ απφ βαλδαιηζκνχο, δνιηνθζνξΫο θαη θαηαζηξνθηθΫο επεκβΪζεηο ηξέησλ. 

Ζ παξνχζα κειΫηε πξνβιΫπεη ηηο παξαθΪησ εηδηθφηεξεο ππεξεζέεο: 

• Σε θχιαμε θαη αζθΪιεηα φισλ ησλ δεκνηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, ησλ ρψξσλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ απηψλ. Οη παξαπΪλσ ππεξεζέεο θχιαμεο θαη αζθΪιεηαο ζα πινπνηνχληαη 

απφ θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλν πξνζσπηθφ θαη λφκηκεο κεζφδνπο θαη κΫζα πνπ ζα 

δηαζΫηεη ν αλΪδνρνο γηα ην φιν ζπκβαηηθφ ρξνληθφ δηΪζηεκα. 

• Σελ απνηξνπά εηζφδνπ αηφκσλ κε παξαβαηηθά ζπκπεξηθνξΪ ζε δεκνηηθνχο ρψξνπο 

θαη εγθαηαζηΪζεηο, ζρνιεέα,  γάπεδα θαη δεκνηηθΪ θηέξηα. 
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• Σελ απνηξνπά κε θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλν πξνζσπηθφ θαη λφκηκα κΫζα θΪζε 

παξΪλνκσλ ελεξγεηψλ (θινπψλ, βαλδαιηζκψλ, θαηαζηξνθψλ, θσηηΪο, θ.η.ι.) απφ 

Ϊηνκα κε παξαβαηηθά ζπκπεξηθνξΪ. 

 

 

 

 

Άξζξν 3
0
 

Σόπνο, Μέζνδνη-Πιαίζην ππεξεζηώλ θύιαμεο.  

O ηφπνο ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ, εέλαη ε επξχηεξε πεξηνρά ηνπ Γάκνπ Μπθφλνπ, φπσο 

απηά νξηνζεηεέηαη απφ ηα πθηζηΪκελα φξηα ηνπ. Σα θηέξηα, νη εγθαηαζηΪζεηο θαη νη ρψξνη 

ζηνπο νπνένπο ζα παξΫρνληαη ππεξεζέεο θχιαμεο θαη αζθαιεέαο εέλαη νη αθφινπζνη:  

 

Πξόγξακκα πεξηπνινύληωλ θπιάθωλ.  

Οη Σνκεέο επζχλεο ησλ πεξηπφισλ νξέδνληαη νη εμάο  :  

 

Α ΣΟΜΔΑ: Υψξα Μπθφλνπ κε πεδά πεξηπνιέα πνπ ζα μεθηλΪεη απφ ηελ πεξηνρά ηεο 

ΦΪκπξηθαο θαη ζα θαηαιάγεη ζην Γεκαξρεέν κε θπθιηθά επηζηξνθά ζην έδην ζεκεέν 

πεξλψληαο ηνπιΪρηζηνλ απφ ηνπο θΪησζη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο: 

Γεκνηηθφ Κνηκεηάξην Αγένπ ΛνπθΪ. 

Γεκνηηθά ηΫγε ΜειΫηεο «Παλαγηψηεο ΚνπζαζαλΪο». 

Πιαηεέα ΑλδξΫα ΓθΫινπ. 

Παηδηθά ΥαξΪ πεξηνράο Αλεκφκπισλ. 

Αλεκφκπινη ηεο Μπθφλνπ  

Μηθξά Βελεηέα – ΑιεπθΪλδξα 

Πιαηεέα Παξαπνξηηαλά 

Λανγξαθηθφ Μνπζεέν 

Γεκαξρεέν Μπθφλνπ  

 

Δπηζηξνθή δηα κέζνπ  

Πιαηεέα Αγέαο Μνλάο 

ηλε Μαληψ 

1
ν
 Γεκνηηθφ ρνιεέν 

Νεπηαγσγεέα Υψξαο Μπθφλνπ (Πιαηεέα ΛΪθθαο ) 

Παηδηθά ΥαξΪ ΛΪθθαο 

Αλνηθηφ Γεκνηηθφ ΘΫαηξν 
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Πιαηεέα ΦΪκπξηθαο 

Γεκνηηθφ Κνηκεηάξην Αγένπ ΛνπθΪ. 

 

 

Β ΣΟΜΔΑ: Υψξα Μπθφλνπ κε πεδά πεξηπνιέα πνπ ζα μεθηλΪεη απφ ην Κηέξην ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακεένπ θαη ζα θαηαιάγεη κε θπθιηθά επηζηξνθά ζην έδην ζεκεέν 

πεξλψληαο ηνπιΪρηζηνλ απφ ηνπο θΪησζη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο: 

Πιαηεέα ΟΣΔ 

Πιαηεέα Αγέαο Άλλαο 

Πιαηεέα Μαληψ 

Γεκνηηθά Βηβιηνζάθε 

ΚΓΔΠΠΑΜ  

Πιαηεέα  Γνπκεληφ 

Γεκνηηθά Πηλαθνζάθε  

Αθέλεην πξηψηε  

Γ.Δ.Τ.Α.Μ 

1ν Γεκνηηθφ ρνιεέν (Πιαηεέα Σξέα ΠεγΪδηα) 

Κηάξην Μαχξνπ (Πιαηεέα Καξανιά θαη Γεκεηξένπ) 

 

Σα ζηαζεξΪ ζεκεέα (θηέξηα)  πνπ θπιΪζζνληαη , αξηζκνχλ ζε 6 θαη αλαιπηηθΪ  εέλαη: 

1. Γεκνηηθά ηΫγε ΜειΫηεο – Πιαηεέα Νηνρψξε 

2. Πιαηεέα ΟΣΔ 

3. Γεκαξρεέν Μπθφλνπ  

4. Κηέξην Μαχξνπ 

5. Κηέξην Οηθνλνκηθάο Τπεξεζέαο (αξρεέν) 

6. Πιαηεέα ΦΪκπξηθαο – Γεκνηηθφ Κνηκεηάξην Αγένπ ΛνπθΪ – πεδφδξνκνο πξνο ΛΪθθα 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεξηνρά Άλσ ΜεξΪο κε πεξηπνιέα πνπ ζα πεξηιακβΪλεη ηηο θΪησζη 

ηνπνζεζέεο.  

Γεκνηηθφ ΚαηΪζηεκα Αλσ ΜεξΪο 

Γεκνηηθφο Παηδηθφο ηαζκφο Άλσ ΜεξΪο 

Νεπηαγσγεέν Άλσ ΜεξΪο. 

Παηδηθά ΥαξΪ Άλσ ΜεξΪο 

Γεκνηηθφ Κνηκεηάξην Άλσ ΜεξΪο 

Πιαηεέα Άλσ ΜεξΪο 

Πξναχιηνο Υψξνο Μνλαζηεξένπ ΗεξΪο Μνλάο Σνπξιηαλάο 

Γεκνηηθφ ρνιεέν Άλσ ΜεξΪο 
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Γ ΣΟΜΔΑ: Πεξηπνιέα κΫζσ νράκαηνο πνπ ζα πεξηιακβΪλεη ελδεηθηηθΪ ηηο θΪησζη 

ηνπνζεζέεο.  

ΓπκλΪζην Μπθφλνπ 

2
ν
 Γεκνηηθφ Μπθφλνπ  

Λχθεην θαη ΔΠΑΛ Μπθφλνπ 

Γεκνηηθφ Παηδηθφ ηαζκφ (πεξηνρά Αεξνδξνκένπ) 

Απνζάθε Γάκνπ (πεξηνρά Υαξαλνχ) 

Γεκνηηθφ Γάπεδν Κφξθνο 

ΒΗΟΚΑ (πεξηνρά Αιενκαλδξα) 

Σερληθά Τπεξεζέα θαη Κ.Δ.Π. (Αξγχξαηλα) 

Νεπηαγσγεέν (πεξηνρά ΜαξΪζη) 

Νεπηαγσγεέν (πεξηνρά ΦηειηΪο) 

Γεκνηηθφ Γάπεδν Άλσ ΜεξΪο 

 

 

Άξζξν 4
0. 

 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ζ ζπλνιηθά πξνυπνινγηζζεέζα δαπΪλε γηα ηελ αλΪζεζε παξνράο ηεο ππεξεζέαο 

«ΓΑΠΑΝΔ ΦΤΛΑΞΖ ΚΣΗΡΗΧΝ (άξζ. 21 παξ.11 ηνπ λ.3731/2008)», αλΫξρεηαη ζηα 

245.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο εηάζηαο δαπΪλεο Ϋρνπλ ιεθζεέ ππφςε νη ακνηβΫο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ Ϋρνπλ ππνινγηζζεέ κε βΪζε ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή ζύκβαζε 

Δξγαζίαο, ην δηνηθεηηθφ θφζηνο, ην θφζηνο αλαισζέκσλ, φισλ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πιάξε εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ ζε ζρΫζε κε ηηο ηερληθΫο απαηηάζεηο θαζψο θαη ην 

εξγαζηαθφ θΫξδνο. 

• Α) Σε θχιαμε θαη θξνχξεζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη 

θνηλνρξάζησλ ρψξσλ σο θΪησζη γηα ηελ πεξένδν 10 Οθησβξένπ Ϋσο 31 Οθησβξένπ 

2018: 

 

Χώπορ Ασφάλειαρ & Φύλαξηρ Ωπάπιο Απασχόλησηρ 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων πλατεία 
Φάμππικαρ 

7.00 – 15.00 
15.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων  Πλατεία ΟΣΔ 
7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

 

• Β) Σεο θχιαμεο θαη θξνχξεζεο ησλ δεκνηηθψλ θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη 

θνηλνρξάζησλ ρψξσλ σο θΪησζη γηα ηελ πεξένδν 1
ε
 Ηνπλίνπ έωο 9 Οθηωβξίνπ 

2018.  
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Χώπορ Ασφάλειαρ & Φύλαξηρ Ωπάπιο Απασχόλησηρ 

Α ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με πεζή πεπιπολία  
7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

Β ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με πεζή πεπιπολία  
7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων τος κτιπίος τος 
Γημαπσείος - Κτίπιο Μαύπος  

7.00 – 15.00 
15.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων πλατεία 
Φάμππικαρ 

7.00 – 15.00 
15.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων  Γημοτική 
τέγη Μελέτηρ – Πλατεία Νιοσώπη 

7.00 – 15.00 
15.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων  Πλατεία ΟΣΔ 
7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεπιοσή Άνω Μεπάρ με πεπιπολία  
19.00 – 23.00 
23.00 – 07.00 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεπιοσή ΠΔΡΙΠΟΛΙΑ ΜΔΩ 
ΟΧΗΜΑΣΟ • – 19.00 

 

 

ηνλ ππνθάθειν ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα πξΫπεη λα ππνινγέδεηαη ην θφζηνο 

θαη λα απεηθνλέδεηαη κε ζαθάλεηα ν ππνινγηζκφο ηεο δαπΪλεο : 

Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ πξΫπεη λα ππνβιεζεέ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ αλαθΫξεηαη 

αλαιπηηθΪ ζηε δηαθάξπμε 

Ζ πλνιηθά ΓαπΪλε ηεο Καζαξάο Αμέαο, ην πλνιηθφ ΦΠΑ θαη ην πλνιηθφ Πνζφ κε ΦΠΑ 

ην νπνέν απνηειεέ θαη ην χλνιν ηεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο ηνπ ππνςεθένπ. 

 

Άξζξν 5
0 
 Μέζνδνη – Πιαίζην – Παξερόκελεο Τπεξεζίεο – Τπνρξεώζεηο 

Οη ππεξεζέεο θχιαμεο θαη αζθΪιεηαο κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ κε ηελ απαζρφιεζε 

ηθαλνχ αξηζκνχ αηφκσλ (θπιΪθσλ) θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλσλ θαη εθνδηαζκΫλσλ.  

 

 

α) Οη θύιαθεο πεδνπόξνο πεξηπνιίαο: 

• Θα εέλαη νξγαλσκΫλνη θαη ζα θαιχπηνπλ βΪξδηεο σο θΪησζη: 

 

Γηα ηε Α πεξίνδν : 

 

Χώπορ Ασφάλειαρ & Φύλαξηρ 
Ωπάπιο 

Απασχόλησηρ 
ΑΣΟΜΑ 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών 
σώπων πλατεία Φάμππικαρ 

7.00 – 15.00 1 
15.00 – 23.00 1 
23.00 – 07.00 1 
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Πεπιυπούπηση εξωτεπικών 
σώπων  Πλατεία ΟΣΔ 

7.00 – 15.00 1 
15.00 – 23.00 1 
23.00 – 07.00 1 

 

Γηα ηε Β πεξίνδν : 

 

Χώπορ Ασφάλειαρ & Φύλαξηρ 
Ωπάπιο 

Απασχόλησηρ 
ΑΣΟΜΑ 

Α ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με 
πεζή πεπιπολία  

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Β ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με 
πεζή πεπιπολία  

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεπιοσή Άνω 
Μεπάρ με πεπιπολία  

19.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 
Γ ΣΟΜΔΑ: Πεπιοσή 
ΠΔΡΙΠΟΛΙΑ ΜΔΩ 
ΟΧΗΜΑΣΟ 

15.00 – 19.00 1 

 

• Θα πεξηΫξρνληαη – πεξηπνινχλ ζηνπο ρψξνπο πνπ αλαθΫξζεθαλ παξαπΪλσ  

• Θα ζπλεξγΪδνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε θΪζε παξΪλνκεο ελΫξγεηαο κε ην Αζηπλνκηθφ 

Σκάκα ηεο πεξηνράο. ε πεξέπησζε πξνζσξηλάο απνπζέαο ηεο αζηπλνκηθάο δχλακεο νη 

εηζβνιεέο ζα εληνπέδνληαη, ζα απσζνχληαη θαη ηαπηφρξνλα ζα ελεκεξψλεηαη ην 

Αζηπλνκηθφ Σκάκα γηα ηε δέσμά ηνπο. 

• Ζ εηαηξεέα ζα δηαζΫηεη θΫληξν ιάςεο ζεκΪησλ, ψζηε λα ππΪξρεη επηθνηλσλέα ηνπ 

θΫληξνπ κε ηα πεδνπφξα Σκάκαηα ην Γάκν  θαη ηνπο Γεκφηεο ζε νπνηαδάπνηε θιάζε 

ηνπο. 

• Ζ θαιά ιεηηνπξγέα ηνπ ζπζηάκαηνο ζα δηαζθαιέδεηαη θαη απφ ην πξφγξακκα εληνπηζκνχ 

(GPS) ησλ θηλάζεσλ ησλ πεδνπφξσλ ηκεκΪησλ ψζηε αλΪ πΪζα ζηηγκά λα πξνθχπηεη ε 

παξνπζέα θαη ε θέλεζε ηνπο.  

• Οη κνλΪδεο θχιαμεο (Μ.Φ.) ππνζηεξέδνληαη απφ ην θαηΪιιειν δπλακηθφ θαη ην 

επηρεηξεζηαθφ θΫληξν ηεο εηαηξεέαο. 

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

• Σε θχιαμε ησλ Ϋμη ζηαζεξψλ ζεκεέσλ ζα θαιχπηνπλ ηα ζεκεέα σο θΪησζη:  

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών 
σώπων τος κτιπίος τος 
Γημαπσείος - Κτίπιο Μαύπος  

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών 
σώπων πλατεία Φάμππικαρ 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών 
σώπων  Γημοτική τέγη Μελέτηρ 
– Πλατεία Νιοσώπη 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών 7.00 – 15.00 1 
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σώπων  Πλατεία ΟΣΔ 15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

 

Ζ παξαπΪλσ θαηαλνκά δελ εέλαη δεζκεπηηθά θαη ππφθεηηαη ζε αιιαγΫο, αλΪινγα κε ηηο 

αλΪγθεο. Ζ επηβιΫπνπζα ππεξεζέα ηνπ Γάκνπ κπνξεέ θΪζε θνξΪ λα ππθλψλεη ά λα 

αξαηψλεη κε Ϋγγξαθε εληνιά ηεο ηηο κνλΪδεο θχιαμεο αλΪ βΪξδηα. 

 

Παξερόκελεο ππεξεζίεο από θύιαθεο αζθαιείαο. 

Οη ππεξεζέεο πνπ παξΫρνληαη απφ ηνπο θχιαθεο εέλαη νη εμάο: 

• Πεξηκεηξηθφο Ϋιεγρνο ηνπ θηηξένπ θαηΪ ηελ αλΪιεςε ηεο ππεξεζέαο ηνπο 

• Έιεγρνο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξέσλ (φπνπ απηφ εέλαη αλαγθαέν θαη 

νξέδεηαη απφ ηνλ Γάκν). 

• Παξνρά πιεξνθνξηψλ ζηνπο Γεκφηεο θαη ζηνπο επηζθΫπηεο (ην εέδνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζα νξηζζεέ απφ ηνλ Γάκν). 

• Δθαξκνγά ζρεδέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΪθησλ αλαγθψλ (ΒΪζεη ζρεδένπ ηνπ 

ππεχζπλνπ αζθαιεέαο) . 

 

Παξερόκελεο ππεξεζίεο από πεξηπνιίεο 

Οη ππεξεζέεο πνπ παξΫρνληαη απφ ηηο  εμσηεξηθΫο πεξηπφινπο εέλαη νη εμάο: 

• Δμσηεξηθά πεξηπνιέα ζε φιε ηελ Ϋθηαζε ησλ πξνθαζνξηζκΫλσλ δηαδξνκψλ . 

• Τπνβνιά θαζεκεξηλάο αλαθνξΪο ηεο βΪξδηαο ηνπο  

• Τπνβνιά αλαθνξΪο ζηε Γηεχζπλζε ΠεξηβΪιινληνο γηα ζΫκαηα αζθΪιεηαο (π.ρ. 

πηψζε δΫλδξσλ, βιΪβεο ζε δέθηπα, ειιηπάο θσηηζκφο  θηι.)  

• Έιεγρνο ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ησλ θηηξέσλ θΪζε δχν ψξεο ειεγρφκελν απφ ηα check 

point. 

• Αλακνλά θαη θχιαμε ζε θηέξην κΫρξη ηελ επέ ηφπνπ παξνπζέα ηεο αζηπλνκέαο (κφλν 

αλ δηαπηζησζεέ θΪπνηνο βαλδαιηζκφο θ.η.ι.)   

• Άκεζε επΫκβαζε ζε πεξέπησζε πνπ εηδνπνηεζεέ απφ ηνπο ζπλαδΫιθνπο ζηνλ 

αζχξκαην (πρ γηα ιφγνπο Ϋθηαθηεο αλΪγθεο ά απφ ην θΫληξν ιάςεο ζεκΪησλ ηνπ 

ζπλαγεξκνχ  ).  

 

Τπνρξεώζεηο θπιάθωλ 

Σν πξνζσπηθφ θχιαμεο νθεέιεη λα αθνινπζεέ νξηζκΫλνπο θαλφλεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθά Ϊζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Οη θαλφλεο απηνέ απνξξΫνπλ απφ ην 

ζρΫδην θχιαμεο ηνπ θαη Ϋρνπλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηάξα. 

πγθεθξηκΫλα, θΪζε εξγαδφκελνο ζηελ ππεξεζέα θχιαμεο νθεέιεη: 

• Να  Ϋρεη καδέ ηνπ: 
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1) Αληέγξαθν ηεο Ϊδεηαο εξγαζέαο,  

2) Δλδεηθηηθά ηαπηφηεηα SECURITY  θαηΪ ηελ πξνζΫιεπζε ζην ρψξν εξγαζέαο γηα ηελ 

αλΪιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

3) Αζχξκαην θνξηηζκΫλν. 

• Να θνξΪεη ζχκθσλα κε ην λφκν ην αιεμέζθαηξν γηιΫθν. 

• Να θνξΪεη ηελ εγθεθξηκΫλε ζηνιά ηεο εηαηξεέαο κε ελζσκαησκΫλν 

δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηνπ Γάκνπ Μπθφλνπ ην νπνέν ζα εέλαη ζε εκθαλΫο 

ζεκεέν θαη ζηηο δχν φςεηο ηεο ζηνιάο ζε ειιεληθΪ θαη αγγιηθΪ.  

• Να γλσξέδνπλ ζε βαζηθφ επέπεδν ηνπιΪρηζηνλ κέα μΫλε γιψζζα. 

• Να θΪλεη αλΪιεςε βΪξδηαο ηνπιΪρηζηνλ 15 ιεπηΪ πξηλ ηελ ψξα Ϋλαξμεο θαη 

λα απνρσξεέ 5 ιεπηΪ κεηΪ ηε ιάμε ηεο ψζηε λα ππΪξρεη ρξφλνο γηα 

ελεκΫξσζε ηνπ επφπηε ηεο εηαηξεέαο θαη ζπκπιάξσζε ηνπ  εληχπνπ  

αλαθνξΪο. 

• Να ελεκεξψλεη ην βηβιέν ζπκβΪλησλ κε ηελ Ϋλαξμε ηεο βΪξδηαο 

• Να δηαηεξεέ ζε Ϊξηζηε θαηΪζηαζε ηα πιηθΪ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

θχιαμε (θαθφο, αζχξκαηνο, αδηΪβξνρν, ηδΪθεη, βηβιέν θχιαμεο) 

• Να κελ θΪλεη ρξάζε αιθννινχρσλ πνηψλ ά Ϊιισλ νπζηψλ πνπ κπνξεέ  λα 

επεξεΪζνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

• Να κελ εθηειεέ νπνηαδάπνηε Ϊιιε δξαζηεξηφηεηα, πνπ δελ ζρεηέδεηαη κε ηελ 

εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ  θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ππεξεζέαο. 

• Να ρξεζηκνπνηεέ ηα πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ηεο εηαηξεέαο  (νράκαηα, 

ηειεθσληθΫο ζπζθεπΫο,  Ζ/Τ) απνθιεηζηηθΪ γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο. 

• Να ζπκπεξηθΫξεηαη απζηεξΪ ππεξεζηαθΪ θαη κε εππξΫπεηα. 

• Να ηεξεέ ερΫκπζε ζηΪζε ζε φηη ζρεηέδεηαη κε ηελ εθηΫιεζε ησλ  θαζεθφλησλ 

ηνπ. 

• Να ζπλεξγΪδεηαη κε ηηο θξαηηθΫο αξρΫο (Αζηπλνκέα , Δ.Κ.Α.Β., 

Ππξνζβεζηηθά θιπ.) 

• Να επηθνηλσλεέ κε ην Γξαθεέν ΑζθΪιεηαο-Φχιαμεο γηα ζΫκαηα ππεξεζηαθΪ 

θαη γηα ζΫκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηα θαζάθνληα θαη ηηο  ππνρξεψζεηο ηνπ. 
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• Να κε θΫξεη ά ρξεζηκνπνηεέ νπνηνπδάπνηε εέδνπο νπιηζκφ  (ρεηξνπΫδεο, 

ζπξΫη, γθινκπ θιπ.) 

• Να θξνληέδεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ην πξφγξακκα ησλ βαξδηψλ θχιαμεο. 

 

Άξζξν 6
0
 πκπιεξωκαηηθά θαζήθνληα πξνζωπηθνύ θύιαμεο - Κπξώζεηο 

Οη κνλάδεο θύιαμεο ζα πξέπεη επηπξνζζέηωο: 

• ε ζπλελλφεζε πΪληνηε κε ηε Γηνέθεζε ηνπ Γάκνπ (Γάκαξρν ά θαηΪ πεξέπησζε, 

Αληηδάκαξρν), λα επηδηψθνπλ ηελ απφ ηα παξηζηΪκελα αζηπλνκηθΪ φξγαλα  

δέσμε ησλ παξαλνκνχλησλ ά φζσλ απνπεηξψληαη λα παξαλνκάζνπλ.  

 

Κπξώζεηο Φύιαθα Αζθαιείαο  

• Γηα ηελ απνηειεζκαηηθά παξνρά ησλ ππεξεζηψλ αζθΪιεηαο θαη θχιαμεο ζην 

Γάκν θξέλεηαη αλαγθαέα ε δηεμαγσγά εθφδσλ  ψζηε λα δηαζθαιέδεηαη ε ηάξεζε 

ησλ θαλνληζκψλ θαη πξνδηαγξαθψλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ε πεξέπησζε 

πνπ δηαπηζησζεέ πιεκκειάο Ϊζθεζε θαζεθφλησλ ζα επηβΪιινληαη θπξψζεηο . 

 

Άξζξν  7
0 
 Πξνζωπηθό – Δμνπιηζκόο - Δπνπηεία  

Με βΪζε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5
0
 ζρεηηθΪ κε ηηο κνλΪδεο θχιαμεο (Μ.Φ.) αλΪ βΪξδηα 

ην ειΪρηζηα απαηηνχκελν πξνζσπηθφ εέλαη ην θΪησζη: 

Γηα ηε Α πεξίνδν : 

Χώπορ Ασφάλειαρ & Φύλαξηρ 
Ωπάπιο 

Απασχόλησηρ 
ΑΣΟΜΑ 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών 
σώπων πλατεία Φάμππικαρ 

7.00 – 15.00 1 
15.00 – 23.00 1 
23.00 – 07.00 1 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών 
σώπων  Πλατεία ΟΣΔ 

7.00 – 15.00 1 
15.00 – 23.00 1 
23.00 – 07.00 1 

 

Β Πεξίνδνο  

Χώπορ 
Ασφάλειαρ & 

Φύλαξηρ 

Ωπάπιο 
Απασχόλησηρ 

ΑΣΟΜΑ 

Α ΣΟΜΔΑ: 
Χώπα Μςκόνος 
με πεζή 
πεπιπολία  

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Β ΣΟΜΔΑ: 
Χώπα Μςκόνος 
με πεζή 
πεπιπολία  

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεπιυπούπηση 
εξωτεπικών 
σώπων τος 
κτιπίος τος 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 
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Γημαπσείος - 
Κτίπιο Μαύπος  
Πεπιυπούπηση 
εξωτεπικών 
σώπων πλατεία 
Φάμππικαρ 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεπιυπούπηση 
εξωτεπικών 
σώπων  Γημοτική 
τέγη Μελέτηρ – 
Πλατεία Νιοσώπη 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεπιυπούπηση 
εξωτεπικών 
σώπων  Πλατεία 
ΟΣΔ 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Γ ΣΟΜΔΑ: 
Πεπιοσή Άνω 
Μεπάρ με 
πεπιπολία  

19.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Γ ΣΟΜΔΑ: 
Πεπιοσή 
ΠΔΡΙΠΟΛΙΑ 
ΜΔΩ 
ΟΧΗΜΑΣΟ 

15.00 – 19.00 1 

 

Σν πξνζσπηθφ ζα εέλαη θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλν ψζηε λα εξγΪδεηαη απνηειεζκαηηθΪ, 

ηεξψληαο ηε λνκνζεζέα θαη ζε ζπλεξγαζέα πΪληνηε κε ηηο αζηπλνκηθΫο αξρΫο γηα ηελ 

πεξηθξνχξεζε ηνπ Γάκνπ. 

Οη θχιαθεο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ παξαθάηω εμνπιηζκό: 

• Δηδηθνχο θαθνχο πεξηπνιέαο 

• Αζχξκαηε ελδνεπηθνηλσλέα 

• Δηαηξηθά θηλεηά ηειεθσλέα 

• Ζιεθηξνληθά ζεκεηαθά αλαγλψξηζε 

 

Δπνπηηθέο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο πξνζωπηθνύ. 

Ζ ζπλεράο αλαβΪζκηζε θαη βειηέσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θχιαμεο πξνυπνζΫηεη 

ζπζηεκαηηθφ Ϋιεγρν θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θχιαμεο. ηελ θαηεχζπλζε απηά 

Ϋρνπλ νξηζηεέ νη αθφινπζεο επνπηηθΫο δηαδηθαζέεο: 

• Α)εκεέα ειεθηξνληθνχ ειΫγρνπ 

• Β)Αηνκηθφ θχιιν αμηνιφγεζεο θχιαθα 

• Γ)Έληππν αμηνιφγεζεο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θχιαμεο. 

 

Άξζξν 8
0 
-  Γηάξθεηα εξγαζηώλ 

Οη ππεξεζέεο θχιαμεο αθνξνχλ ηελ ρξνληθά πεξένδν πέληε (5) κελώλ αξρνκέλεο από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ζύκθωλα κε ηελ αληίζηνηρε θαηαλνκή . 
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Άξζξν 9
0 
- Ορήκαηα – Δμνπιηζκόο  

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηπνιηθΪ νράκαηα ηεο εηαηξεέαο γηα ηελ κεηαθνξΪ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζηελ Άλσ ΜεξΪ (θαη ειΪρηζην Ϋλα) αιιΪ θαη γηα πεξέπησζε Ϋθηαθηεο αλΪγθεο. Θα θΫξνπλ 

ηα δηαθξηηηθΪ ζάκαηα ηεο εηαηξεέαο θαη θσηεηλά ζάκαλζε ζηελ νξνθά, βΪζεη ηεο 

λνκνζεζέαο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεέα ηνπ Γάκνπ δειαδά «ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ: 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΦΤΛΑΞΖ». 

 

Άξζξν 10
ν
 - Απαηηήζεηο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

• Άδεηα Λεηηνπξγέαο ηνπ Ν.2518/97 φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 

3707/2008,  ζε ηζρχ ηφζν θαηΪ ηελ ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο, φζν θαη θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. ε πεξέπησζε 

αλΪθιεζεο ηεο Ϊδεηαο ε ζχκβαζε ζα θαηαγγΫιιεηαη αδεκέσο απφ ην Γάκν. ε 

πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο ζα πξΫπεη λα θαηαηεζεέ γηα θαζΫλα κΫινο 

μερσξηζηΪ 

• Έγθξηζε ηχπνπ ζηνιάο απφ ην αξκφδην Τπνπξγεέν. 

• ΚαηΪινγν - πειαηνιφγην, φπνπ ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη πξαγκαηνπνηάζεη αληέζηνηρεο 

ππεξεζέεο κΫζα ζηα ηειεπηαέα ηξέα  (3) Ϋηε, ν νπνένο λα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθά 

πεξηγξαθά ησλ ζπκβΪζεσλ. Ο πξνζθΫξσλ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη νινθιεξψζεη ηελ 

ηειεπηαέα ηξηεηέα, ηνπιΪρηζηνλ ηξεηο (3) ζπκβΪζεηο ζε παξαπΪλσ απφ κέα (1) 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζηνλ ηνκΫα ηεο παξνράο ππεξεζηψλ ζηαηηθψλ θπιΪμεσλ 

δεκνζέσλ θηηξέσλ θαη θνηλνρξάζησλ ρψξσλ θαη λα Ϋρεη εθηειΫζεη πεξηπνιέεο. 

δ 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

ΦΟΡΔΑ 

(ΠΔΛΑΣΖ) 

ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΤΜΒΑΖ 

(ΑΠΟ - ΔΧ) 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΔΣΖΗΑ ΑΞΗΑ 

ΤΜΒΑΖ 

ΠΛΖΘΟ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

            

            

            

 

Χο απνδεηθηηθφ εκπεηξέαο νξέδνληαη ηα αληέγξαθα ησλ ζρεηηθψλ ζπκβΪζεσλ. 

• Βεβαέσζε απηνςέαο ησλ θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη ρψξσλ ηνπ Γάκνπ Μπθφλνπ , 

ε νπνέα ρνξεγεέηαη απφ ηνλ Γάκν  

• Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο γηα ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ISO 9001:2008 ά ηζνδχλακν θαη 

πηζηνπνηεηηθφ OHSAS 18001:2007 ά ηζνδχλακν (χζηεκα δηαρεέξηζεο  πγεέαο θαη 

αζθΪιεηαο ζηελ εξγαζέα)  

• Πηζηνπνηεηηθφ αζθΪιηζεο γεληθάο αζηηθάο επζχλεο νξένπ ηνπιΪρηζηνλ 300.000,00 €.  

• Αληέγξαθα ά απνζπΪζκαηα ηζνινγηζκψλ θαηΪ ηξείο (3) πξνεγνχκελεο ηνπ Ϋηνπο 

δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθΫο ρξάζεηο, απφ ηηο νπνέεο ζα απνδεηθλχεηαη ε 

αλΪ Ϋηνο θεξδνθνξέα ηεο επηρεέξεζεο. Ο πξνζθΫξσλ ζα πξΫπεη Ϋρεη θχθιν εξγαζηψλ 
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χςνπο ηνπιΪρηζηνλ 750.000,00€ ηα ηειεπηαέα ηξέα (3) ρξφληα. Ο θχθινο εξγαζηψλ λα 

πξνΫξρεηαη απνθιεηζηηθΪ απφ ππεξεζέεο θχιαμεο. 

• Αληέγξαθν Βεβαέσζεο Έλαξμεο Δξγαζηψλ απφ ηελ Γ.Ο.Τ ζηελ νπνέα ππΪγεηαη ε 

επηρεέξεζε, απφ ηελ νπνέα ζα πξνθχπηεη ε θαη‟ ειΪρηζηνλ ηξηεηήο ιεηηνπξγέα ηεο. 

• ΚαηΪζηαζε ζηελ νπνέα ζα εκθαλέδεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκΫλσλ ζηελ επηρεέξεζε. 

• Απνδεηθηηθφ φηη ην ΚΫληξν Λάςεσο εκΪησλ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθάο 

παξαθνινχζεζεο. Χο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα, νξέδνληαη νη εθηππψζεηο κηαο εβδνκΪδαο 

εληφο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ. 

• Απνδεηθηηθφ φηη νη θχιαθεο ηεο ππφ αλΪζεζεο ππεξεζέαο  δηαζΫηνπλ αλΪινγε εκπεηξέα 

ζε αληέζηνηρεο ππεξεζέεο. 

• ΚαηΪινγν ζρεηηθΪ κε ηα κεραλάκαηα, ηηο εγθαηαζηΪζεηο, ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ηα 

πεξηπνιηθΪ απηνθέλεηα πνπ ζα δηαζΫζεη γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. ε πεξέπησζε 

πνπ ν ζπκκεηΫρσλ δελ δηαζΫηεη πεξηπνιηθΪ νράκαηα, αληέγξαθν πξνζθνξΪο κε ηελ 

εηαηξεέα πνπ ζα ηα κηζζψζεη, αλαγξΪθνληαο ηνλ φξν ζρεηηθΪ κε ηελ εκεξνκελέα 

Ϋθδνζεο ηεο Ϊδεηαο θπθινθνξέαο.  

• Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδένπ, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ν δηαγσληδφκελνο 

ζθνπεχεη λα πξνζεγγέζεη ηελ εθηΫιεζε ηνπ ζπλνιηθνχ Ϋξγνπ θχιαμεο. Σν επηρεηξεζηαθφ 

ζρΫδην ζα πξΫπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ πεξηγξαθά ηεο κεζνδνινγέαο πινπνέεζεο γηα 

ηελ επηηπρά εθηΫιεζά ηνπ θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κΫζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

• ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζα δνζεέ ζπκπιεξσκΫλν ην θΪησζη Ϋληππν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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α/α 
ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΣΟΜΧΝ 

ΜΖΝΗΑΗΟ 

ΚΟΣΟ 

ΚΑΣ' 

ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΜΖΝΗΑΗΟ 

ΚΟΣΟ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ ΓΗΑ ΔΠΣΑ 

ΜΖΝΔ Δ ΔΤΡΧ 

1 Ύςνο πξνυπνινγηζκΫλνπ πνζνχ 

πΪζεο θχζεσο λνκέκσλ απνδνρψλ  

       

2 

Ύςνο ηνπ πξνυπνινγηζκΫλνπ 

πνζνχ γηα επηδφκαηα αδεέαο δψξσλ 

ΠΪζρα - ΥξηζηνπγΫλλσλ θαη 

θφζηνο αληηθαηΪζηαζεο   

       

3 

Ύςνο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε 

βΪζε ηα αλσηΫξσ  

πξνυπνινγηζζΫληα πνζΪ ( 

Δξγνδνηηθά εηζθνξΪ) 

       

4 Ύςνο δηνηθεηηθνχ θφζηνπο 

παξνράο ησλ ππεξεζηψλ  

       

5 
Ύςνο αλαισζέκσλ 

       

6 
Ύςνο εξγνιαβηθνχ θΫξδνπο 

       

7 Ύςνο λνκέκσλ θξαηάζεσλ πνπ 

επηβαξχλνπλ ησλ αλΪδνρν 

      

ΤΝΟΛΟ€ (ΥΧΡΗ ΦΠΑ)   

ΦΠΑ  

 
 Τ Ν Ο Λ Ο  ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ  ( € ) 

 
  

 

 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ……… 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν -  Λνηπέο δηαηάμεηο 

ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 
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Μχθνλνο,   ……………… 

                   Ο πληΪμαο 

                 

       

     

ΓΔΛΟΤΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΞΧΡΑΨΜΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

              

              ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

               Μχθνλνο………….. 

 

 

 

 

   

  

 

 

 
Γ. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ δεκνζένπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο «Δαπάνεσ φφλαξησ κτιρίων (αρθ. 21 παρ. 11 
Ν.3731/2008), ζτουσ 2018», σο θΪησζη: 

 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                           

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ                                                Μχθνλνο, 

………………. 

                                                               Αξηζ. Πξση: -….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ  

ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  

«ΓΑΠΑΝΔ ΦΤΛΑΞΖ ΚΣΗΡΗΧΝ, Ϊξζ. 21 παξ.11 ηνπ λ.3731/2008». 

 

Πεξηερφκελα 

1.1 ηνηρεέα ΑλαζΫηνπζαο Αξράο 22 

1.2 ηνηρεέα Γηαδηθαζέαο-Υξεκαηνδφηεζε 23 

1.3 πλνπηηθά Πεξηγξαθά θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο 23 

1.4 Θεζκηθφ πιαέζην 24 

1.5 Πξνζεζκέα παξαιαβάο πξνζθνξψλ θαη δηελΫξγεηα δηαγσληζκνχ 25 

1.6 Γεκνζηφηεηα 25 

1.7 ΑξρΫο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο 26 

2.1 ΓεληθΫο Πιεξνθνξέεο 26 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 26 

2.1.2 Δπηθνηλσλέα - Πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα ηεο χκβαζεο 26 

2.1.3 Παξνρά Γηεπθξηλέζεσλ 26 
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2.1.3.1 Γλψζε ζπλζεθψλ θαη ππνρξΫσζε επέζθεςεο 27 

2.1.4 Γιψζζα 27 

2.1.5 Δγγπάζεηο 28 

2.2 Γηθαέσκα πκκεηνράο - Κξηηάξηα Πνηνηηθάο Δπηινγάο 28 

2.2.1 Γηθαέσκα ζπκκεηνράο 28 
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2.2.4 Καηαιιειφιεηα Ϊζθεζεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο 32 

2.2.5 Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα 32 

2.2.6 Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα 32 
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Δπσλπκέα ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε Γεκνηηθφ ΚαηΪζηεκα, Γηαιφο - Αθηά 

ΚακπΪλε, Μχθνλνο 

Πφιε Μχθνλνο 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 84600 

ΣειΫθσλν 2289360100 

Φαμ 2289022229 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκεέν  mayor@mykonos.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο Μηραάι Αζεκνκχηεο - ηΪεο 

Γεληθά Γηεχζπλζε ζην δηαδέθηπν  (URL) www.mykonos.gr 

 

Δέδνο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο  

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέλαη o Γάκνο Μπθφλνπ θαη αλάθεη ζηελ Γεληθά ΚπβΫξλεζε 

(ΤπνηνκΫαο Κεληξηθάο ΚπβΫξλεζεο, ΤπνηνκΫαο ΟΣΑ. 

 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο εέλαη :  ΓεληθΫο δεκφζηεο ππεξεζέεο 

 

ΔθαξκνζηΫν εζληθφ δέθαην  εέλαη ην ειιεληθφ δέθαην    

 

ηνηρεέα Δπηθνηλσλέαο  

α) Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εέλαη δηαζΫζηκα γηα ειεχζεξε, πιάξε, Ϊκεζε & δσξεΪλ 

ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) : κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

β) Οη πξνζθνξΫο πξΫπεη λα ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ ζηελ δηεχζπλζε : 

www.promitheus.gov.gr  

γ) ΠεξαηηΫξσ πιεξνθνξέεο, πιάξεο θαη απεξηφξηζηε ρξάζε ησλ ηεπρψλ ηεο ζχκβαζεο  

εέλαη δηαζΫζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζεέζα δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr  θαζψο θαη 

απφ ηελ ειεθηξνληθά δηεχζπλζε ηνπ Γάκνπ www.mykonos .gr 

1.2 ηνηρεέα Γηαδηθαζέαο-Υξεκαηνδφηεζε 

Δέδνο δηαδηθαζέαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ κε ηελ αλνηθηά δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16, κε 

θξηηάξην αλΪζεζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ βΪζεη ηηκάο. 

 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη  ν Γάκνο Μπθφλνπ.  Ζ δαπΪλε γηα 

ηελ ιφγσ ελ ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ θσδηθφ ΚΑ 00-6278 κε ζρεηηθά πέζησζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2018  ηνπ Γάκνπ Μπθφλνπ.   

 

Δηδηθφηεξα, ε  παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηεέηαη απφ Γεκνηηθνχο πφξνπο. Γηα ηελ 

αλσηΫξσ πέζησζε εθδφζεθε:  

α)ε Απφθαζε ΑλΪιεςεο ΤπνρξΫσζεο  κε α/α 203/13-03-2018 ζχκθσλα κε ηελ νπνέα 

δεζκεχζεθε πέζησζε πνζνχ 245.000,00€ (ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο  παξ 1α ηνπ Ϊξζξνπ 

4 ηνπ ΠΓ 80/2016)  γηα ηελ αλσηΫξσ δαπΪλε ζε βΪξνο ηνπ ΚΑ 00-6278 ηνπ νηθνλνκηθνχ 

Ϋηνπο 2018.  

β) ε αξηζ. 28/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο   κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε θαη 

δηαηΫζεθε ε αλσηΫξσ δαπΪλε ζε βΪξνο ηνπ ΚΑ 00-6278 ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2018 

(απφθαζε αλΪιεςεο ππνρξΫσζεο). 

 

1.3 πλνπηηθά Πεξηγξαθά θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο  εέλαη ε πξνζηαζέα θαη ε αζθΪιεηα ησλ δεκνηηθψλ 

εγθαηαζηΪζεσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γάκνπ εέλαη κέα απφ ηηο θχξηεο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γεκνηηθάο Αξράο. Οη ελ ιφγσ ππεξεζέεο αθνξνχλ ζηε θχιαμε θαη 

αζθΪιεηα ησλ δεκνηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαζψο θαη ηνπ πεξηβΪιινληα ρψξνπ απηψλ, ζηελ 

http://www.mykonos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mykonos/
ΑΔΑ: ΨΘΔΦΩΚΚ-8Υ9



24 

 

πξνζηαζέα ησλ δεκνζέσλ αζιεηηθψλ ρψξσλ, παηδηθψλ ραξψλ, πΪξθσλ θαη πιαηεηψλ απφ 

βαλδαιηζκνχο, δνιηνθζνξΫο θαη θαηαζηξνθηθΫο επεκβΪζεηο ηξέησλ. 

Ζ παξνχζα κειΫηε πξνβιΫπεη ηηο παξαθΪησ εηδηθφηεξεο ππεξεζέεο: 

Σε θχιαμε θαη αζθΪιεηα φισλ ησλ δεκνηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ηνπ πεξηβΪιινληα ρψξνπ 

απηψλ  θαζψο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ απηψλ. Οη παξαπΪλσ ππεξεζέεο θχιαμεο θαη αζθΪιεηαο 

ζα πινπνηνχληαη απφ θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλν πξνζσπηθφ θαη λφκηκεο κεζφδνπο θαη κΫζα 

πνπ ζα δηαζΫηεη ν αλΪδνρνο γηα ην φιν ζπκβαηηθφ ρξνληθφ δηΪζηεκα. 

Σελ απνηξνπά εηζφδνπ αηφκσλ κε παξαβαηηθά ζπκπεξηθνξΪ ζε δεκνηηθνχο ρψξνπο θαη 

εγθαηαζηΪζεηο, ζρνιεέα, γπκλαζηάξηα, γάπεδα θαη δεκνηηθΪ θηέξηα. 

Σελ απνηξνπά κε θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλν πξνζσπηθφ θαη λφκηκα κΫζα θΪζε παξΪλνκσλ 

ελεξγεηψλ (θινπψλ, βαλδαιηζκψλ, θαηαζηξνθψλ, θσηηΪο, θ.η.ι.) απφ Ϊηνκα κε παξαβαηηθά 

ζπκπεξηθνξΪ. 

 Σν αληηθεέκελν ηεο παξνχζεο δε εμεηδηθεχεηαη θαη αλαιχεηαη ζηελ κε αξηζκ ……./2018 

κειΫηε ηεο ππεξεζέαο, ε νπνέα απνηειεέ αλαπφζπαζην ζηνηρεέν ηεο παξνχζαο  

 Οη παξερφκελεο ππεξεζέεο θαηαηΪζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ 

Λεμηινγένπ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ (CPV) :  79713000- 5  

ΠξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη  γηα ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

Ζ εθηηκψκελε αμέα ηεο ζχκβαζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 245.000,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξέο ΦΠΑ: € 197.580,65  ΦΠΑ : 

47.419,35). 

Οη αλαθεξφκελεο ζηε κειΫηε εξγαζέεο ζα εθηεινχληαη απφ ηνλ αλΪδνρν γηα ρξνληθφ 

δηΪζηεκα πΫληε (5) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο θαη αλαγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ 

ζην Σεχρνο ηεο  Σερληθά Πεξηγξαθά ηεο Τπεξεζέαο ηνπ Γάκνπ 

Αλαιπηηθά πεξηγξαθά ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο δέδεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η θαη εηδηθφηεξα ζην Σεχρνο ηεο Σερληθάο  Πεξηγξαθάο ηεο κειΫηεο ηεο 

ππεξεζέαο  ε νπνέα απνηειεέ θαη αλαπφζπαζην ζηνηρεέν ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη ηνπο 

φξνπο ηεο νπνέαο ν αλΪδνρνο απνδΫρεηαη πιάξσο θαη  αλεπηθχιαθηα.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεέ κε ην θξηηάξην ηεο  πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 

πξνζθνξΪο,  κφλν βΪζεη  ηεο ηηκάο. 

1.4 Θεζκηθφ πιαέζην  

Ζ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΫπεηαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηάο εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδέσο: 

ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη 

ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε 

ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», 

ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «ΓηνηθεηηθΫο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγάζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα-Σξνπνπνέεζε ΓηαηΪμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπΫο ξπζκέζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1,   

ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγά ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο ζηελ Οδεγέα 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο 

ζπλαιιαγΫο»,  

ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην» 

ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγΪλσλ ηεο δηνέθεζεο 

θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιάξσζε», 

ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ…»,  

ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε λφκσλ 

θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο”, 

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

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

ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,   
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ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο»,  

ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο 

δηαηΪμεηο”  θαη ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 7 θαη 13 Ϋσο 15, 

ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθά Ηδηνθηεζέα, πγγεληθΪ Γηθαηψκαηα θαη ΠνιηηηζηηθΪ 

ΘΫκαηα”,  

ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνέεζε δηαηΪμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα Ϋγγξαθα 

θαη ζηνηρεέα”,  

ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΪθηεο” 

ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο 

«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκΪησλ ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο» 

ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη 

ΑλΪπηπμεο «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,  

ησλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηΪμεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο 

παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαένπ πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη 

εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ. 

Σεο ππ‟ αξηζκ. 11/2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ε 

αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα ηεο αλΪζεζεο ηεο αλΪζεζεο ζε ηξέηνπο ηεο ππεξεζέαο: 

«ΓαπΪλεο Φχιαμεο Κηηξέσλ (Ϊξζ. 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 3731/2008)», κε αλνηθηφ  ειεθηξνληθφ 

δηαγσληζκφ.  

Σεο ππ‟ αξηζκ ……/2018 κειΫηε ηεο Γ/λζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη Δξγαηνηερληθνχ 

Πξνζσπηθνχ ηνπ Γάκνπ Μπθφλνπ. 

Σεο ππ‟ αξηζκ. 28/2018 απφθαζεο  ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο, κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ε 

δαπΪλε  ζε βΪξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γάκνπ  νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2018 θαη δηαηΫζεθε ε 

πέζησζε πνζνχ 245.000,00€ εηο βΪξνο ηνπ ΚΑ 00-6278 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γάκνπ 

νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2018 γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο σο Ϊλσ εξγαζέαο  (Α/Α 203/13-03-2018 ηεο 

αληέζηνηρεο ΑΑΤ).  

Σεο  ππ‟ αξηζκ. …./2018 Απφθαζεο  ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο, κε ηελ νπνέα 

ηξνπνπνηάζεθε ε κειΫηε κε αξηζ ……/2018 κειΫηε ηεο Γ/λζεο ΠεξηβΪιινληνο θαη 

Δξγαηνηερληθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Γάκνπ Μπθφλνπ πνπ αθνξΪ ηηο «ΓαπΪλεο Φχιαμεο 

Κηηξέσλ (Ϊξζ. 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 3731/2008)» θαη θαηαξηέζηεθαλ εθ λΫνπ νη φξνη 

δηαθάξπμεο πεξέ δηελΫξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ σο 

Ϊλσ εξγαζέα. 

 

1.5 Πξνζεζκέα παξαιαβάο πξνζθνξψλ θαη δηελΫξγεηα δηαγσληζκνχ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΟ ΔΖΓΖ : …………….. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: ………………. ψξα 

10:00 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 

………………….. θαη ψξα 15:00 

Ζ δηαδηθαζέα ζα δηελεξγεζεέ κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ  

ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο, δελ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιάο πξνζθνξΪο ζην χζηεκα.  

 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Γεκνζέεπζε ζε εζληθφ επέπεδν  

Ζ πξνθάξπμε θαη ην πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο θαηαρσξάζεθε ζην 

Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ)  
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Σν πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο θαηαρσξάζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθά 

πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. :  http://www.promitheus.gov.gr,  

Πξνθάξπμε (πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο) δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη 

ζηνλ Διιεληθφ Σχπν  

Ζ πξνθάξπμε (πεξέιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο) φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ πεξέπησζε 16 

ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηάζεθε ζην δηαδέθηπν, ζηνλ 

ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)  

Ζ Γηαθάξπμε ζα θαηαρσξεζεέ επέζεο  ζην δηαδέθηπν, ζηελ ηζηνζειέδα ηεο αλαζΫηνπζαο 

αξράο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :   www.mykonos.gr   

 

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπΪλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν 

1.7 ΑξρΫο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζάζνπλ λα ηεξνχλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο επέζεο φηη ζα ηεξνχλ θαη  ηηο δηαηΪμεηο ηεο 

λνκνζεζέαο πεξέ πγεέαο θαη αζθΪιεηαο ησλ εξγαδνκΫλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

θηλδχλνπ. Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα 

πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο 

θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο.  

β) δελ ζα ελεξγάζνπλ αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαζ΄φιε ηε δηΪξθεηα ηεο 

δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, αιιΪ θαη θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα λα δηαθπιΪμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο ηΫηνηεο. 

2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 ΓεληθΫο Πιεξνθνξέεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο  εέλαη ηα αθφινπζα: 

ε πξνθάξπμε  

ε παξνχζα Γηαθάξπμε κε ηα Παξαξηάκαηα ηεο (κειΫηε ηεο ππεξεζέαο θαη Ϋληππν 

νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο) πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο  

ην  ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο [ΣΔΤΓ]  

νη ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηπρφλ παξΫρνληαη ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο, ηδέσο 

ζρεηηθΪ κε ηηο πξνδηαγξαθΫο θαη ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ 

ην ζρΫδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα ΠαξαξηάκαηΪ ηεο  

2.1.2 Δπηθνηλσλέα - Πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλέεο ζε ζρΫζε κε ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγΫο πιεξνθνξηψλ, ηδέσο ε ειεθηξνληθά ππνβνιά, 

εθηεινχληαη κε ηε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ), κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr 

ηνπ σο Ϊλσ ζπζηάκαηνο. 

Δπέζεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα Ϋρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο δηαθάξπμεο θαη 

ζε φια ηα 

Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κΫζσ ηεο ηζηνζειέδαο ηνπ Γάκνπ Μπθφλνπ  www.mykonos.gr , απ‟ 

φπνπ κπνξνχλ 

λα ηα πξνκεζεχνληαη δσξεΪλ. 

2.1.3 Παξνρά Γηεπθξηλέζεσλ 

Σα ζρεηηθΪ αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ,  ην αξγφηεξν 8 

εκΫξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληέζηνηρα 

ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.mykonos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ., ην αξγφηεξν εληφο ηεζζΪξσλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 

ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ.  Αηηάκαηα παξνράο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – 

δηεπθξηλέζεσλ  ππνβΪιινληαη απφ εγγεγξακκΫλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξεέο, 

δειαδά απφ εθεέλνπο πνπ δηαζΫηνπλ ζρεηηθΪ δηαπηζηεπηάξηα πνπ ηνπο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ 

(φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαέηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρεέν κε ην 

θεέκελν ησλ εξσηεκΪησλ εέλαη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν. Αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλάζεσλ 

πνπ ππνβΪιινληαη εέηε κε Ϊιιν ηξφπν εέηε ην ειεθηξνληθφ αξρεέν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ 

εέλαη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν, δελ εμεηΪδνληαη.  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο 

ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα κπνξνχλ λα ιΪβνπλ γλψζε φισλ ησλ 

αλαγθαέσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηΪξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο, αλ θαη δεηάζεθαλ απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξΫα Ϋγθαηξα δελ Ϋρνπλ παξαζρεζεέ ην αξγφηεξν ηΫζζεξηο (4) εκΫξεο πξηλ απφ 

ηελ πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθέζηαληαη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο. 

Ζ δηΪξθεηα ηεο παξΪηαζεο ζα εέλαη αλΪινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεηάζεθαλ ά ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο δελ Ϋρνπλ δεηεζεέ Ϋγθαηξα ά δελ Ϋρνπλ ζεκαζέα γηα ηελ 

πξνεηνηκαζέα θαηΪιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηεέηαη παξΪηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

 

 

2.1.3.1 Γλψζε ζπλζεθψλ θαη ππνρξΫσζε επέζθεςεο 

Οη ππνςάθηνη ππνρξενχληαη λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνένπο ζα παξΫρνληαη νη 

ππεξεζέεο θχιαμεο πξνθεηκΫλνπ λα απνθηάζνπλ ηδέα αληέιεςε ηνπ Ϋξγνπ ψζηε λα εέλαη ζε 

ζΫζε λα θαηαξηέζνπλ ζρεηηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρΫδην.  

Σελ ΓεπηΫξα ……………. & ηελ Σξέηε ……………….., θαη ψξα 10:00 π.κ., ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ αξκφδην ππΪιιειν ηνπ Γάκνπ, επηηφπηεο επηζθΫςεηο ζηνπο ρψξνπο 

ζηνπο νπνένπο ζα παξΫρνληαη νη ππεξεζέεο θχιαμεο. 

Όπνηνο επηζπκεέ λα παξαζηεέ, ελεκεξψλεη εγγξΪθσο ηελ Τπεξεζέα ηνπ Γάκνπ κΫρξη ηελ 

ΠΫκπηε …… (αξκφδηνο ππΪιιεινο: Μηραάι Αζεκνκχηεο - ηΪεο). Ζ σο Ϊλσ επέζθεςε ζα 

πξΫπεη λα βεβαησζεέ κε Ϋγγξαθν ηνπ Γάκνπ ην νπνέν θαη ζα πεξηιεθζεέ επέ πνηλά 

απνθιεηζκνχ, ζηνλ (ππν)θΪθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνράο. 

 

2.1.4 Γιψζζα 

Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα.   

Σπρφλ ελζηΪζεηο ά πξνδηθαζηηθΫο πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

Οη πξνζθνξΫο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηΫο ζηνηρεέα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά 

γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

Σα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε 

κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα Ϋγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξεέο θαη 

πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα, ζα εέλαη λφκηκα 

επηθπξσκΫλα, θαη ε κεηΪθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξΪθσλ κπνξεέ λα γέλεη εέηε απφ ηε 

κεηαθξαζηηθά ππεξεζέα ηνπ ΤΠ.ΔΞ., εέηε απφ ην αξκφδην πξνμελεέν, εέηε απφ δηθεγφξν 

θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ Ϊξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξέ Γηθεγφξσλ, εέηε απφ 

νξθσηφ κεηαθξαζηά ηεο ρψξαο πξνΫιεπζεο, αλ πθέζηαηαη ζηε ρψξα απηά ηΫηνηα ππεξεζέα. 

ΔπηηξΫπεηαη αληέζηνηρα ε θαηΪζεζε νηνπδάπνηε δεκφζηνπ εγγξΪθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ 

πνπ αθνξΪ αιινδαπά Δπηρεέξεζε κε ηε κνξθά επηθπξσκΫλεο θσηνηππέαο πξνεξρφκελεο εέηε 

απφ ην λφκηκν επηθπξσκΫλν Ϋγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελεέν ηεο ρψξαο ηνπ 

πξνζθΫξνληνο, εέηε απφ ην πξσηφηππν Ϋγγξαθν κε ηελ ζθξαγέδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε 

ηελ ζπλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηά πξΫπεη λα Ϋρεη γέλεη απφ δηθεγφξν 

θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ Ϊξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξέ Γηθεγφξσλ. ΔηδηθΪ ηα 
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αιινδαπΪ ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά 

γιψζζα επηθπξσκΫλε εέηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο 

εέηε απφ πξφζσπν θαηΪ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην Ϋγγξαθν 

ΔλεκεξσηηθΪ θαη ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα -εηαηξηθΪ ά κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 

πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη θαη ζηελ αγγιηθά γιψζζα, ρσξέο λα ζπλνδεχνληαη 

απφ κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά. 

ΚΪζε κνξθάο επηθνηλσλέα κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, θαζψο θαη κεηαμχ απηάο θαη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπάζεηο 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε - κΫιε ηεο Δλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ ά ζηα θξΪηε-κΫξε ηεο Γ θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην 

δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, λα εθδέδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα 

παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε 

απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην 

παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην Σακεέν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά 

κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπο 

ζηνλ ππΫξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΫα. 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη‟ επηινγά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απφ Ϋλαλ ά 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ. 

Οη εγγπάζεηο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ θαη‟ ειΪρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεέα: α) ηελ 

εκεξνκελέα Ϋθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνο ηελ νπνέα απεπζχλνληαη, 

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιάξε επσλπκέα, 

ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγχεζε 

(ζηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο αλαγξΪθνληαη φια ηα παξαπΪλσ γηα θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο),  δ) 

ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη ηεο δηδάζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξέπησζε 

θαηΪπησζεο απηάο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο 

ραξηνζάκνπ, ε) ηα ζηνηρεέα ηεο ζρεηηθάο δηαθάξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 

ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ά ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) 

ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβΪιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο 

νιηθΪ ά κεξηθΪ εληφο πΫληε (5) εκεξψλ κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ 

νπνέν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξέπησζε ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο θαη 

πξνθαηαβνιάο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επηθνηλσλεέ κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκΫλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ ηνπο. 

2.2 Γηθαέσκα πκκεηνράο - Κξηηάξηα Πνηνηηθάο Δπηινγάο 

2.2.1 Γηθαέσκα ζπκκεηνράο  

1. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ϋρνπλ θπζηθΪ ά 

λνκηθΪ πξφζσπα θαη, ζε πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ηα κΫιε απηψλ, πνπ 

Ϋρνπλ απνδεδεηγκΫλε ελαζρφιεζε θαη ηθαλφηεηεο εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεηο, ζεκαληηθά θαη 

ηεθκεξησκΫλε εκπεηξέα ζην αληηθεέκελν ηεο αηηνχκελεο ππεξεζέαο θαη πνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλα ζε: 

α) θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξΪηνο-κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη 

Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξΪμεσλ, δελ απαηηεέηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά γηα ηελ ππνβνιά 

πξνζθνξΪο. 
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3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, φια ηα κΫιε ηεο 

επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνράο 

2.2.2.1. Γηα ηελ Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηέζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο (πξνζθΫξνληεο), εγγπεηηθά 

επηζηνιά ζπκκεηνράο, πνπ αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3,951, 61 επξψ. 

ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ 

ζπκκεηΫρνπλ ζηελ Ϋλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξηΪληα (30) εκΫξεο κεηΪ ηε ιάμε 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ Ϊξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, αιιηψο ε πξνζθνξΪ 

απνξξέπηεηαη. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, πξηλ ηε ιάμε ηεο πξνζθνξΪο, λα δεηΪ απφ ηνλ 

πξνζθΫξνληα λα παξαηεέλεη, πξηλ ηε ιάμε ηνπο, ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνράο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ αλΪδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΫξνληεο κεηΪ:  

α) ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο πξνζθπγάο ά ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο επέ 

αζθεζεέζαο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κΫηξσλ ά ηελ Ϋθδνζε 

απφθαζεο επ‟ απηψλ, θαη   

γ) γηα ηα πξνεγνχκελα ζηΪδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο ζηελ πεξέπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο θαη εθφζνλ δελ Ϋρεη αζθεζεέ 

ελδηθνθαλάο πξνζθπγά ά Ϋλδηθν βνάζεκα ά Ϋρεη εθπλεχζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγάο ά Ϋλδηθσλ βνεζεκΪησλ ά Ϋρεη ιΪβεη ρψξα παξαέηεζεο απφ ην 

δηθαέσκα Ϊζθεζεο απηψλ ά απηΪ Ϋρνπλ απνξξηθζεέ ακεηαθιάησο 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο θαηαπέπηεη, αλ ν πξνζθΫξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο απηάο, παξΫρεη ςεπδά ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα 

Ϊξζξα 2.2.3 Ϋσο 2.2.8, δελ πξνζθνκέζεη εγθαέξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα 

δηθαηνινγεηηθΪ ά δελ πξνζΫιζεη εγθαέξσο γηα ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ  

Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο, εθφζνλ ζπληξΫρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκΫλν θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν) ά ζε Ϋλα απφ ηα κΫιε ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα Ϋλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ) Ϋλαο ά πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππΪξρεη ζε βΪξνο ηνπ  ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε γηα Ϋλαλ απφ 

ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο :  

α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαέζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε 

ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθέα, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο 

δηαθζνξΪο ζηελ νπνέα ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξέδεηαη ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα ά ζην εζληθφ δέθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα,  

γ) απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), 

ε νπνέα θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξέδνληαη, αληηζηνέρσο, ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιένπ ηεο 13εο Ηνπλένπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ά εζηθά απηνπξγέα ά ζπλΫξγεηα ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο 

νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 4 απηάο,  
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ε) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηέαο, φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Οθησβξένπ 2005, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ 

παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ. 15), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

ζη) παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο 

Οδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Απξηιένπ 

2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 

2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε 

ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη, επέζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βΪξνο ηνπ νπνένπ 

εθδφζεθε ακεηΪθιεηε ηειεζέδηθε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά 

ειΫγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξΫσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθένπ  αθνξΪ θαη‟ ειΪρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηΫο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ 

αθνξΪ θαη‟ ειΪρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιένπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξΫσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθέσλ αθνξΪ ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά 

θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη απηφ Ϋρεη δηαπηζησζεέ απφ δηθαζηηθά ά 

δηνηθεηηθά απφθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο 

φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο  ά ηελ εζληθά λνκνζεζέα  ά/θαη φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ 

λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. 

2.2.3.2α φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά γλσξέδεη ά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη 

Ϋρνπλ επηβιεζεέ ζε βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, κΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δχν (2) εηψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο ά αέηεζεο 

ζπκκεηνράο: αα) ηξεηο (3) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα 

ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο γηα παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ 

ραξαθηεξέδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθά απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β` 266), φπσο 

εθΪζηνηε ηζρχεη, σο «πςειάο» ά «πνιχ πςειάο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνέεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθΪ απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο, ά ββ) δχν (2) πξΪμεηο επηβνιάο 

πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο γηα 

παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδάισηε εξγαζέα, νη νπνέεο 

πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ δχν (2) δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο. Οη ππφ αα` θαη ββ` θπξψζεηο 

πξΫπεη λα Ϋρνπλ απνθηάζεη ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ. 

Αλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε. 

Γελ απνθιεέεηαη ν πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο, φηαλ Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ εέηε θαηαβΪιινληαο ηνπο θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, θαηΪ πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ πξνζηέκσλ εέηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο.  

2.2.3.3. Καη' εμαέξεζε, επέζεο, ν πξνζθΫξσλ δελ απνθιεέεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.2, ζα άηαλ ζαθψο δπζαλΪινγνο, ηδέσο φηαλ κφλν κηθξΪ 

πνζΪ ησλ θφξσλ ά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δελ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ ά φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθΪ κε ην αθξηβΫο πνζφ πνπ νθεέιεηαη ιφγσ 
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αζΫηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο ζε ρξφλν θαηΪ ηνλ νπνέν δελ εέρε ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη κΫηξα, ζχκθσλα κε ην 

ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνά ηεο 

πξνζεζκέαο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο.  

2.2.3.4. Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο:  

(α) εΪλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016,  

(β) εΪλ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο 

ά ηειεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε 

δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά Ϋρεη αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ά εΪλ βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά 

κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ν νπνένο βξέζθεηαη ζε κέα εθ ησλ 

θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη 

φηη ν ελ ιφγσ θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο,  

(γ) ππΪξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδεέμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο ζπλάςε ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ,  

δ) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4412/2016 δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ απνηειεζκαηηθΪ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ε) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζηξΫβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρά ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαηΪ ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηΪ ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ κε Ϊιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ζη) εΪλ Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 

νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα θνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο 

απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εΪλ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε 

ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο, Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο ά δελ εέλαη ζε ζΫζε λα 

πξνζθνκέζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 23 ηεο 

παξνχζαο,  

(ε) εΪλ επηρεέξεζε λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο, λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ 

απνθΫξνπλ αζΫκηην πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά λα παξΪζρεη εμ 

ακειεέαο παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε,  

(ζ) εΪλ Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα, ην νπνέν ζΫηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηΪ ηνπ, γηα ην νπνέν ηνπ επηβιάζεθε πνηλά πνπ ηνπ ζηεξεέ ην δηθαέσκα 

ζπκκεηνράο ζε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζέσλ Ϋξγσλ θαη θαηαιακβΪλεη ηε 

ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα.  

ΔηδηθΪ γηα ηηο ζπκβΪζεηο παξνράο ππεξεζηψλ θχιαμεο, φπσο ε παξνχζα σο ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα λννχληαη, ηδέσο, νη ιφγνη πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε γ ηεο 

παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010. 

2.2.3.5. Ο πξνζθΫξσλ απνθιεέεηαη ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξέζθεηαη, ιφγσ 

πξΪμεσλ ά παξαιεέςεψλ ηνπ, εέηε πξηλ εέηε θαηΪ ηε δηαδηθαζέα, ζε κέα απφ ηηο σο Ϊλσ 

πεξηπηψζεηο  

2.2.3.6. ΠξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ εκπέπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 2.2.3.2α  θαη 2.2.3.4 κπνξεέ λα πξνζθνκέδεη ζηνηρεέα 
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πξνθεηκΫλνπ λα απνδεέμεη φηη ηα κΫηξα πνπ Ϋιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδεέμνπλ ηελ 

αμηνπηζηέα ηνπ, παξφηη ζπληξΫρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθΪζαξζε). ΔΪλ ηα 

ζηνηρεέα θξηζνχλ επαξθά, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ απνθιεέεηαη απφ ηε δηαδηθαζέα 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κΫηξα πνπ ιακβΪλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο 

αμηνινγνχληαη ζε ζπλΪξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαέηεξεο πεξηζηΪζεηο ηνπ πνηληθνχ 

αδηθάκαηνο ά ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κΫηξα θξηζνχλ αλεπαξθά, γλσζηνπνηεέηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξΫα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηάο. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη 

απνθιεηζηεέ, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, κε ηειεζέδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επέπεδν, 

απφ ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεέ 

λα θΪλεη ρξάζε ηεο αλσηΫξσ δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξέδεηαη 

ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπέζησζε ηεο επΪξθεηαο ά κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κΫηξσλ 

θαηΪ ηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν εθδέδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 

ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζηνλ νπνέν Ϋρεη επηβιεζεέ, κε ηελ θνηλά ππνπξγηθά απφθαζε 

ηνπ Ϊξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιεέεηαη απηνδέθαηα θαη απφ 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.4 Καηαιιειφιεηα Ϊζθεζεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηεέηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθά δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ησλ πξνο 

παξνρά ππεξεζηψλ, άηνη ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο  Δηδηθφηεξα απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ  

Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ επαγγεικαηηθνχ νηθεένπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ, 

κε πηζηνπνέεζε ηεο εγγξαθάο γηα ην ζπγθεθξηκΫλν επΪγγεικα ά βεβαέσζε Ϊζθεζεο 

επαγγΫικαηνο απφ δεκφζηα αξρά, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ Ϊζθεζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ θαηΪ ην 

ππφ αλαθνξΪ Ϋηνο. 

Άδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Ηδησηηθάο Δπηρεέξεζεο Παξνράο Τπεξεζηψλ Αζθαιεέαο (Η.Δ.Π.Τ.Α) 

ηνπ Ν.2518/97, φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ κε ην Ν.3707/2008 ζε ηζρχ ηφζν θαηΪ ηελ ππνβνιάο 

ηεο πξνζθνξΪο, φζν θαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζέα. ε πεξέπησζε αλΪθιεζεο ηεο Ϊδεηαο ε ζχκβαζε ζα θαηαγγΫιιεηαη αδεκέσο απφ 

ην Γάκν. ε πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο ζα πξΫπεη λα θαηαηεζεέ γηα θαζΫλα κΫινο 

μερσξηζηΪ. 

Έγθξηζε ηχπνπ ζηνιάο απφ ην αξκφδην Τπνπξγεέν.  

Αληέγξαθν Βεβαέσζεο Έλαξμεο Δξγαζηψλ απφ ηελ Γ.Ο.Τ ζηελ νπνέα ππΪγεηαη ε 

επηρεέξεζε, απφ ηελ νπνέα ζα πξνθχπηεη ε θαη‟ ειΪρηζηνλ ηξηεηάο ιεηηνπξγέα ηεο 

ε πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο  ηα αλσηΫξσ  ζα πξΫπεη λα θαηαηεζνχλ  γηα θαζΫλα 

κΫινο μερσξηζηΪ 

2.2.5 Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα 

Όζνλ αθνξΪ ηελ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο παξΫρνπλ θαη θαηαζΫηνπλ:  

1) Πηζηνπνηεηηθφ αζθΪιηζεο γεληθάο αζηηθάο επζχλεο νξένπ ηνπιΪρηζηνλ 300.000,00€. Σν 

νπνέν ζα θαηαβιεζεέ θαηφπηλ αλαθάξπμεο αλαδφρνπ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 

2) Γάισζε κε ην εηάζην θχθιν εξγαζηψλ ηνπο χςνπο ηνπιΪρηζηνλ 750.000,00€  γηα ηα ηξέα 

ηειεπηαέα Ϋηε θαζψο θαη αληέγξαθα ά απνζπΪζκαηα ηζνινγηζκψλ θαηΪ ηξεέο (3) 

πξνεγνχκελεο ηνπ Ϋηνπο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθΫο ρξάζεηο, απφ ηηο νπνέεο 

ζα απνδεηθλχεηαη ε αλΪ Ϋηνο θεξδνθνξέα ηεο επηρεέξεζεο. Ο θχθινο εξγαζηψλ λα 

πξνΫξρεηαη απνθιεηζηηθΪ απφ ππεξεζέεο θχιαμεο. 

2.2.6 Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα 

Όζνλ αθνξΪ ζηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη: 

α) θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπιΪρηζηνλ ησλ ηειεπηαέσλ ηξηψλ εηψλ, λα Ϋρνπλ εθηειΫζεη ζπλαθεέο 

ζπκβΪζεηο 

παξνράο ππεξεζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ηχπνπ. Ο πξνζθΫξσλ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη 

νινθιεξψζεη ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα, ηνπιΪρηζηνλ ηξεηο (3) ζπκβΪζεηο ζε παξαπΪλσ απφ κέα 
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(1) ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζηνλ ηνκΫα ηεο παξνράο ππεξεζηψλ ζηαηηθψλ θπιΪμεσλ δεκνζέσλ 

θηηξέσλ θαη θνηλνρξάζησλ ρψξσλ θαη λα Ϋρεη εθηειΫζεη πεξηπνιέεο.  

β) λα δηαζΫηνπλ ηνλ απαξαέηεην εμνπιηζκφ φπσο απηφο αλαθΫξεηαη αλαιπηηθΪ ζηηο ηερληθΫο 

πξνδηαγξαθΫο ηεο κειΫηεο 

γ) λα δηαζΫηνπλ εηδηθΪ εθπαηδεπκΫλν θαη πηζηνπνηεκΫλν πξνζσπηθφ φπσο αλαθΫξεηαη ζηε 

κειΫηε  

2.2.7 Πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο νθεέινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο, άηνη Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο γηα ηελ 

παξνρά ππεξεζηψλ ISO 9001:2008 ά ηζνδχλακν θαη πηζηνπνηεηηθφ OHSAS 18001:2007 ά 

ηζνδχλακν (χζηεκα δηαρεέξηζεο  πγεέαο θαη αζθΪιεηαο ζηελ εξγαζέα). 

2.2.8 ηάξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξέησλ 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο κπνξνχλ, φζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα ηεο νηθνλνκηθάο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο (ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθΪ κε ηελ ηερληθά θαη 

επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6), λα ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ 

θνξΫσλ, αζρΫησο ηεο λνκηθάο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξέπησζε απηά, 

απνδεηθλχνπλ φηη ζα Ϋρνπλ ζηε δηΪζεζά ηνπο ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε 

ηεο ζρεηηθάο δΫζκεπζεο ησλ θνξΫσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ ζηεξέδνληαη.  

ΔηδηθΪ, φζνλ αθνξΪ ζηα θξηηάξηα επαγγεικαηηθάο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνπο 

ηέηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθΪ πξνζφληα πνπ νξέδνληαη ζηελ πεξέπησζε ζη΄ ηνπ 

ΜΫξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ά κε ηελ 

ζρεηηθά επαγγεικαηηθά εκπεηξέα, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο, κπνξνχλ λα ζηεξέδνληαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, κφλν, εΪλ νη ηειεπηαένη ζα εθηειΫζνπλ ηηο εξγαζέεο ά ηηο 

ππεξεζέεο γηα ηηο νπνέεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκΫλεο ηθαλφηεηεο. 

Τπφ ηνπο έδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κπνξνχλ λα ζηεξέδνληαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Ϋλσζε ά Ϊιισλ θνξΫσλ . 

Ζ εθηΫιεζε ησλ  σο Ϊλσ εξγαζηψλ/ θαζεθφλησλ  θαη φπσο απηΫο αλαιπηηθΪ πεξηγξΪθνληαη 

ζηε κειΫηε ηεο ππεξεζέαο  γέλεηαη ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ά, αλ ε πξνζθνξΪ 

ππνβΪιιεηαη απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, απφ Ϋλαλ απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζηελ 

Ϋλσζε απηά.  

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθάο επηινγάο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθά απφδεημε θαηΪ ηελ ππνβνιά πξνζθνξψλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε φηη νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο: α) δελ βξέζθνληαη 

ζε κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα 

επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4- 2.2.5, πξνζθνκέδνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο 

ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνράο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην Ϊξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016 ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), 

ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ΠαξΪξηεκα, ην νπνέν απνηειεέ ελεκεξσκΫλε 

ππεχζπλε δάισζε, κε ηηο ζπλΫπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

Σν ΣΔΤΓ θαηαξηέδεηαη απφ ηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο βΪζεη ηνπ ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ ηνπ 

Παξαξηάκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηεο Καηεπζπληάξηαο Οδεγέαο 

15/2016 (ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγΪζηκε κνξθά εέλαη αλαξηεκΫλν 

ζηελ ηζηνζειέδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr ). 

ε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο, κπνξεέ λα δεηεζεέ απφ 

ηνπο πξνζθΫξνληεο λα ππνβΪιινπλ φια ά νξηζκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο επφκελεο 

παξαγξΪθνπ, φηαλ απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ νξζά δηεμαγσγά ηεο δηαδηθαζέαο 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΕΔΣΑΗ φζνλ αθνξΪ ην ΣΔΤΓ  : 

Α) Σν ΣΔΤΓ πνπ αθνξΪ ζηηο απαηηάζεηο ηεο  παξνχζαο δηαθάξπμεο βξέζθεηαη ζπλεκκΫλν 

ζην ηΫινο απηάο απνηειεέ αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο θαη πξΫπεη λα ππνβιεζεέ ππνρξεσηηθΪ 

απφ ηνπο  Ϋρνληεο πξνο ηνχην ππνρξΫσζε λνκέκσο θαη πξνζεθφλησο ππνγεγξακκΫλν.  

Β) Σν ΣΔΤΓ  ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξΪθεηαη  ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθΪ αλαθεξφκελα 

ζηελ Καηεπζπληάξηα Οδεγέα 15 ηεο ΔΑΑΓΖΤ (ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΓΖΓΗΔ- ΜΔΡΟ Β), 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 

ηνπ Ϊξζξνπ 79Α ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηζρχεη  .  

Δπέ λνκηθψλ πξνζψπσλ επηζεκαέλνληαη ηα εμάο:  

 ΚαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπ ΣΔΤΓ ηνπ Ϊξζξνπ 79, εέλαη δπλαηά, κε κφλε ηελ ππνγξαθά ηνπ 

θαηΪ πεξέπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ε πξνθαηαξθηηθά απφδεημε ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ 

ά Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφλ. 

2. Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, λνεέηαη 

ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ά ην πξαθηηθφ 

εθπξνζψπεζάο ηνπ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ά αέηεζεο ζπκκεηνράο ά ην 

αξκνδέσο εμνπζηνδνηεκΫλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεέ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα 

δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ ά γηα ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην ΣππνπνηεκΫλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβΪιιεηαη ρσξηζηΪ απφ θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο. 

2.2.9.2 ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα 

Α. Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο 

ζπκκεηνράο ηνπο, φπσο νξέδνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.1 Ϋσο 2.2.5, θξέλνληαη θαηΪ ηελ 

ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο, θαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηΪ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξέπησζε πνπ πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά Ϋλσζε απηψλ ζηεξέδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, νη θνξεέο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ ζηεξέδεηαη ππνρξενχληαη 

ζηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα 

επηινγάο θαηΪ πεξέπησζε  

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ θνξΫα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νπνένπ ζηεξέδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαένο δελ πιεξνέ ην ζρεηηθφ θξηηάξην επηινγάο ά γηα ηνλ 

νπνέν ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ δηθαηνινγεηηθΪ ά Ϊιια απνδεηθηηθΪ 

ζηνηρεέα, αλ θαη ζην κΫηξν πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβΪλεη ηα 

πηζηνπνηεηηθΪ ά ηηο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο απεπζεέαο κΫζσ πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε 

δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο - κΫινο ηεο Έλσζεο, ε νπνέα δηαηέζεηαη δσξεΪλ, φπσο 

εζληθφ κεηξψν ζπκβΪζεσλ, εηθνληθφ θΪθειν επηρεέξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

απνζάθεπζεο εγγξΪθσλ ά ζχζηεκα πξνεπηινγάο. Ζ δάισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθά 

βΪζε δεδνκΫλσλ εκπεξηΫρεηαη ζην ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ 

Ϊξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪινπλ δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ ε αλαζΫηνπζα 

αξρά πνπ Ϋρεη αλαζΫζεη ηε ζχκβαζε δηαζΫηεη άδε ηα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ θαη απηΪ 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ αληέζηνηρα ηα παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ: 

α) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ 

κεηξψνπ εθδφζεσο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ά, ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακν Ϋγγξαθν πνπ εθδέδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο 

ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη 

πιεξνχληαη απηΫο νη πξνυπνζΫζεηο.  

Ζ ππνρξΫσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ϊλσ απνζπΪζκαηνο αθνξΪ θαη ζηα κΫιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά ζηα 

πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ θαηΪ ηα 

εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν, 

Δηδηθφηεξα. ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξΫσζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθένπ  αθνξΪ θαη‟ ειΪρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηΫο. 
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ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ 

αθνξΪ θαη‟ ειΪρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε  φια ηα κΫιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξΫσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθέσλ αθνξΪ ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο 

β) γηα ηελ παξαγξΪθν 2.2.3.4 ΠΔΡ.β‟  πηζηνπνηεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά 

ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο εθδφζεσο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ  απφ ηελ 

εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο  

γ ) γηα ηελ  ΠαξΪγξαθν 2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά ηνπ 

νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο εέλαη θνξνινγηθΪ θαη αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνο 

Δηδηθφηεξα απαηηνχληαη  

ΠηζηνπνηεηηθΪ φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (αζθαιηζηηθΫο ελεκεξφηεηεο) 

ηφζν γηα ηνλ έδην ηνλ εξγνδφηε φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ, απφ 

ηα νπνέα λα πξνθχπηεη φηη ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέλαη  ελάκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζε απηνχο ηνπο 

νξγαληζκνχο.  

Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηΪδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηΪξθεηα ηζρχνο 

ηνπο, Ϋηζη ψζηε λα εέλαη μεθΪζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ εέλαη ζε ηζρχ θαηΪ ηελ 

εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο.  

Γηεπθξηλέδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο:  

αθνξΪ θαη ηνπο θνξεέο επηθνπξηθάο αζθΪιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο νξγαληζκνχο θχξηαο 

αζθΪιηζεο, ζηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ 

εγθαηΪζηαζε ηνπ ζηελ ΔιιΪδα  

- Οη νκφξξπζκεο εηαηξεέεο (Ο.Δ.) ζα πξνζθνκέζνπλ πηζηνπνηεηηθΪ φισλ ησλ 

νξγαληζκψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ηφζν γηα φια ηα κΫιε ηνπο φζν θαη γηα φιν ην 

απαζρνινχκελν ζε απηΫο πξνζσπηθφ. 

- Οη εηαηξεέεο πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ζα πξνζθνκέζνπλ πηζηνπνηεηηθΪ φισλ 

ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην 

απαζρνινχκελν ζε απηΫο πξνζσπηθφ.  

-   Οη αλψλπκεο εηαηξεέεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκέζνπλ πηζηνπνηεηηθΪ φισλ ησλ 

νξγαληζκψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε 

απηΫο πξνζσπηθφ.  

Γε ζα πξνζθνκέζνπλ αληέζηνηρα πηζηνπνηεηηθΪ γηα ηα κΫιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιέσλ 

ηνπο. 

ε  θΪζε  πεξέπησζε  ν  νξγαληζκφο  θνηλσληθάο  αζθΪιηζεο  ζηνλ  νπνέν  εέλαη  

αζθαιηζκΫλνο  θΪζε απαζρνινχκελνο  ζηελ  επηρεέξεζε  ηνπ  ζπκκεηΫρνληνο,  ζα  πξνθχπηεη  

θαηΪ  θαλφλα  απφ  ην θαηαζηαηηθφ  θαη  απφ  ηελ  ζεσξεκΫλε  θαηΪζηαζε  πξνζσπηθνχ  

θαηΪ  εηδηθφηεηα  ζηελ  νπνέα  ζα εκθαέλεηαη  ν  αζθαιηζηηθφο  νξγαληζκφο  πνπ  εέλαη  

αζθαιηζκΫλνο  ν  θΪζε  απαζρνινχκελνο  ζηελ επηρεέξεζε.  

Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 

φηη ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέλαη ελάκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο 

(θνξνινγηθά ελεκεξφηεηα), ην νπνέν ρξεηΪδεηαη λα εέλαη ζε ηζρχ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα 

ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο.  

δ) γηα ηελ  ΠαξΪγξαθν 2.2.3.2α (πεξέπησζε γ` ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ Ν. 

4412/16 φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη),  πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρΫζεσλ, απφ ην νπνέν 

λα πξνθχπηνπλ νη πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΫα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο 

ππνβνιάο πξνζθνξΪο ά αέηεζεο ζπκκεηνράο. 

Αλ ην θξΪηνο-κΫινο ά ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ ά 

φπνπ ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 

2.2.3.4, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, 
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ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε 

δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, 

ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - 

κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ, φπνπ θξέλεηαη αλαγθαέν, επέζεκε δάισζε ζηελ 

νπνέα αλαθΫξεηαη φηη δελ εθδέδνληαη ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο 

παξαγξΪθνπ ά φηη ηα Ϋγγξαθα απηΪ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη 

ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4. 

Γηα ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο 

θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπ φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη 

νξηδφκελνη ζηελ παξΪγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

δ) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά 

ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπ φηη δελ Ϋρεη εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα 

ηελ Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκέδνπλ: 

Αδεηα ιεηηνπξγέαο ηεο Ηδησηηθάο Δπηρεέξεζεο Παξνράο Τπεξεζηψλ Αζθαιεέαο (Η.Δ.Π.Τ.Α) 

ηνπ Ν.2518/97, φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ κε ην Ν.3707/2008 ζε ηζρχ ηφζν θαηΪ ηελ ππνβνιάο 

ηεο πξνζθνξΪο, φζν θαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζέα. ε πεξέπησζε αλΪθιεζεο ηεο Ϊδεηαο ε ζχκβαζε ζα θαηαγγΫιιεηαη αδεκέσο απφ 

ην Γάκν. ε πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο ζα πξΫπεη λα θαηαηεζεέ γηα θαζΫλα κΫινο 

μερσξηζηΪ. 

 Έγθξηζε ηχπνπ ζηνιάο απφ ην αξκφδην Τπνπξγεέν.  

Αληέγξαθν Βεβαέσζεο Έλαξμεο Δξγαζηψλ απφ ηελ Γ.Ο.Τ ζηελ νπνέα ππΪγεηαη ε 

επηρεέξεζε, απφ ηελ νπνέα ζα πξνθχπηεη ε θαη‟ ειΪρηζηνλ ηξηεηάο ιεηηνπξγέα ηεο 

 

Β) Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ 

Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ 

νηθεένπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξΪηνπο εγθαηΪζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνέ 

θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο πξνζθνκέδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

Παξαξηάκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνέν πηζηνπνηεέηαη 

αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη αθεηΫξνπ ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο. ηελ πεξέπησζε 

πνπ ρψξα δελ ηεξεέ ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα 

αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 

πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο φηη δελ ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη αζθεέ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο.  

Δηδηθφηεξα Οη  εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ βεβαέσζε 

εγγξαθάο ζην Βηνηερληθφ ά Δκπνξηθφ ά Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην απφ ην νπνέν ζα 

πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο, ηφζν θαηΪ ηελ 

θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ,  φζν θαη θαηΪ ηελ εκΫξα ππνβνιάο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο ηεο παξαγξΪθνπ  

2.2.5 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ:  

Α) Γάισζε κε ην εηάζην θχθιν εξγαζηψλ ηνπο χςνπο ηνπιΪρηζηνλ 750.000,00€  γηα ηα ηξέα 

ηειεπηαέα Ϋηε θαζψο θαη αληέγξαθα ά απνζπΪζκαηα ηζνινγηζκψλ θαηΪ ηξεέο (3) 
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πξνεγνχκελεο ηνπ Ϋηνπο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθΫο ρξάζεηο, απφ ηηο νπνέεο 

ζα απνδεηθλχεηαη ε αλΪ Ϋηνο θεξδνθνξέα ηεο επηρεέξεζεο. Ο θχθινο εξγαζηψλ λα 

πξνΫξρεηαη απνθιεηζηηθΪ απφ ππεξεζέεο θχιαμεο. 

Β) Πηζηνπνηεηηθφ αζθΪιηζεο γεληθάο αζηηθάο επζχλεο νξένπ ηνπιΪρηζηνλ 300.000,00€. Σν 

νπνέν ζα θαηαβιεζεέ θαηφπηλ αλαθάξπμεο αλαδφρνπ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζάο ηνπο κε πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο ηεο 

παξαγξΪθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο 

νθεέινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο, άηνη Πηζηνπνηεηηθφ 

πνηφηεηαο γηα ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ISO 9001:2008 ά ηζνδχλακν θαη πηζηνπνηεηηθφ 

OHSAS 18001:2007 ά ηζνδχλακν (χζηεκα δηαρεέξηζεο  πγεέαο θαη αζθΪιεηαο ζηελ 

εξγαζέα). 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκέδεη ηα θαηΪ πεξέπησζε λνκηκνπνηεηηθΪ 

Ϋγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθΪ, πηζηνπνηεηηθΪ 

κεηαβνιψλ, αληέζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξέπησζε Α.Δ., θιπ., αλΪινγα 

κε ηε λνκηθά κνξθά ηνπ δηαγσληδνκΫλνπ). Απφ ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ 

ε λφκηκε ζχζηαζά ηνπ, φιεο νη ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α 

πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξέα θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαέσκα ππνγξαθάο θιπ.), ηπρφλ ηξέηνη, ζηνπο νπνένπο Ϋρεη 

ρνξεγεζεέ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεέα ηνπ/ησλ ά/θαη ησλ κειψλ ηνπ 

νξγΪλνπ δηνέθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.6. ΔηδηθΪ γηα ηηο ζπκβΪζεηο παξνράο ππεξεζηψλ  θχιαμεο απαηηεέηαη λα θαηαηεζνχλ 

επηπιΫνλ  :  

α) Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο πεξέ κε 

Ϋθδνζεο απφθαζεο επηβνιάο πξνζηέκνπ γηα παξαβηΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο 

«πςειάο» ά «πνιχ πςειάο» ζνβαξφηεηαο. 

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

Παξνράο Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ ά/θαη Φχιαμεο» νη εηαηξεέεο παξνράο ππεξεζηψλ  

θχιαμεο πξνζθνκέδνπλ ππνρξεσηηθΪ Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ απηψλ 

ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξΪθνπ, πεξέ κε επηβνιάο ζε βΪξνο ηνπο πξΪμεο επηβνιάο πξνζηέκνπ γηα 

παξαβηΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο «πςειάο» ά «πνιχ πςειάο» ζνβαξφηεηαο. 

Β.9. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ηα 

παξαπΪλσ, θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη 

ζηελ Ϋλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Β.10. ηελ πεξέπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξΫαο επηζπκεέ λα ζηεξηρζεέ ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ 

θνξΫσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ 

ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, πξνζθνκέδεη, ηδέσο, ζρεηηθά Ϋγγξαθε δΫζκεπζε ησλ θνξΫσλ απηψλ 

γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

2.3 Κξηηάξηα ΑλΪζεζεο   

2.3.1 Κξηηάξην αλΪζεζεο 

Κξηηάξην αλΪζεζεο ηεο χκβαζεο εέλαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 

πξνζθνξΪ βΪζεη ηηκάο. 

2.4 ΚαηΪξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη κε βΪζε ηηο απαηηάζεηο ηεο Γηαθάξπμεο  γηα  φιεο ηηο 

πεξηγξαθφκελεο ππεξεζέεο  .  

Γελ επηηξΫπνληαη ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο. 

Ζ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη 

ππνρξεσηηθΪ ειεθηξνληθΪ εέηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ 

Ϋλσζε, εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ πξνζθνξΪ, απαξαηηάησο 

πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο 

ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο. 
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2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηεο 

δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά 

εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε (παξΪγξαθνο 1.5), ζηελ Διιεληθά 

Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΪθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016, ηδέσο 

Ϊξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθά Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη 

δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα 

δηαζΫηνπλ εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά 

ππνγξαθά πνπ ππνζηεξέδεηαη απφ εγθεθξηκΫλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνέν ρνξεγάζεθε απφ 

Ϋλαλ εγθεθξηκΫλν πΪξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνέεζεο, ν νπνένο πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ 

θαηΪινγν εκπέζηεπζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηΪμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “ΣερληθΫο 

ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

(ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζέα 

εγγξαθάο ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο έδηαο Τ.Α.  

 

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κΫζσ 

ηνπ ζπζηάκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην Ϊξζξν 9 ηεο σο Ϊλσ 

Τπνπξγηθάο Απφθαζεο. 

ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο, δελ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιάο πξνζθνξΪο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθάο αδπλακέαο ιεηηνπξγέαο ηνπ 

ΔΖΓΖ, ε αλαζΫηνπζα αξρά ζα ξπζκέζεη ηα ηεο ζπλΫρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθά 

αλαθνέλσζά ηεο. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνβΪιινπλ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο –Σερληθά ΠξνζθνξΪ» 

ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλνληαη ηα θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε ηερληθά 

πξνζθνξΪ  ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε  «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» ζηνλ νπνέν  πεξηιακβΪλεηαη 

ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη ηα θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθΪ.  

Απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ζεκαέλνληαη κε ρξάζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδένπ ηνπ ζπζηάκαηνο ηα 

ζηνηρεέα εθεέλα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πνπ Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ραξαθηεξέδεη 

πιεξνθνξέεο σο εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ά εκπνξηθνχ απνξξάηνπ, ζηε 

ζρεηηθά δάισζά ηνπ, αλαθΫξεη ξεηΪ φιεο ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ ά δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο 

πνπ επηβΪιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο. 

Γελ ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο ηηκΫο κνλΪδνο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο 

πξνζθνξΪο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζά ηεο. 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζπληΪζζνπλ ηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπο πξνζθνξΪ 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληέζηνηρεο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ ζπζηάκαηνο. ηελ 

ζπλΫρεηα ην ζχζηεκα παξΪγεη ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα ηα νπνέα ππνγξΪθνληα 

ειεθηξνληθΪ θαη ππνβΪιινληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα.  Σα ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη 

ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ 

αξρεένπ pdf (ην νπνέν ζα ππνγξαθεέ ειεθηξνληθΪ) πξΫπεη λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε 

πεξέπησζε ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα παξΪγεη εθ 

λΫνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf] . 

2.4.2.5. Ο ρξάζηεο - νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνβΪιιεη ηνπο αλσηΫξσ (ππν)θαθΫινπο κΫζσ ηνπ 

πζηάκαηνο, φπσο πεξηγξΪθεηαη παξαθΪησ: 
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Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηε δηαδηθαζέα 

ππνβΪιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθΪ ζε κνξθά αξρεέσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ Ϋρνπλ 

ζπληαρζεέ/παξαρζεέ απφ ηνλ έδην, θΫξνπλ εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά 

πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά κε ρξάζε εγθεθξηκΫλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξέο λα 

απαηηεέηαη ζεψξεζε γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο. 

Απφ ην χζηεκα εθδέδεηαη ειεθηξνληθά απφδεημε ππνβνιάο πξνζθνξΪο, ε φπνηα 

απνζηΫιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα κε κάλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ.  

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά ησλ σο Ϊλσ ζηνηρεέσλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκέδνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ζηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά, ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ηα ζηνηρεέα ηεο 

ειεθηξνληθάο  πξνζθνξΪο ηα νπνέα απαηηεέηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθά 

ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. ΣΫηνηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εέλαη ελδεηθηηθΪ ε 

εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, ηα πξσηφηππα Ϋγγξαθα ηα νπνέα Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ 

ηδησηηθνχο θνξεέο θαη δελ θΫξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα Ϋγγξαθα πνπ 

θΫξνπλ ηε θξαγέδα ηεο ΥΪγεο (Apostille).Γελ πξνζθνκέδνληαη ζε Ϋληππε κνξθά ζηνηρεέα 

θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα θΫξνπλ ειεθηξνληθά ππνγξαθά, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθΪ θπιιΪδηα 

θαη φζα πξνβιΫπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξεέο ππνρξενχληαη λα απνδΫρνληαη ζε 

αληέγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα δεηεέ  απφ πξνζθΫξνληεο θαη ππνςάθηνπο ζε νπνηνδάπνηε 

ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο, λα ππνβΪιινπλ ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε 

εχινγε πξνζεζκέα φια ά νξηζκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ζηνηρεέα  πνπ Ϋρνπλ ππνβΪιεη 

ειεθηξνληθΪ,  φηαλ απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ νξζά δηεμαγσγά ηεο δηαδηθαζέαο. 

2.4.3 Πεξηερφκελα ΦαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο- Σερληθά ΠξνζθνξΪ»  

Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ζπκκεηνρά ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθά 

δηαδηθαζέα πεξηιακβΪλνπλ: 

α) Tν ηππνπνηεκΫλν Ϋληππν ππεχζπλεο δάισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ παξ. 4 

ηνπ Ϊξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.5.1. ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο. Οη πξνζθΫξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνέν Ϋρεη 

αλαξηεζεέ, θαη ζε επεμεξγΪζηκε κνξθά αξρεένπ doc, ζηε δηαδηθηπαθά πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεέ αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο δηαθάξπμεο  

β) εγγχεζε ζπκκεηνράο, ζχκθσλα κε ηo Ϊξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξΪθνπο 

2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ην ΣΔΤΓ 

γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε. 

2.4.3.2 Ζ Σερληθά ΠξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά 

ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο. ηελ ζπλΫρεηα, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ 

ειεθηξνληθφ αξρεέν, ζε κνξθά pdf, ην νπνέν ππνγξΪθεηαη ςεθηαθΪ θαη ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ 

πξνζθΫξνληα. Σα ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ 

ζπζηάκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξΫπεη 

λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν 

πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα παξΪγεη εθ λΫνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf.  

Δθφζνλ νη απαηηάζεηο ηεο δηαθάξπμεο γηα ηελ ηερληθά πξνζθνξΪ δελ Ϋρνπλ απνηππσζεέ ζην 

ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ ζπζηάκαηνο, ν πξνζθΫξσλ επηζπλΪπηεη 

ζηελ ηερληθά ηνπ πξνζθνξΪ ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλα ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα.  

H ηερληθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηάζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ 

Ϋρνπλ ηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά κε ην θεθΪιαην “Απαηηάζεηο-ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο” 

ηνπ Παξαξηάκαηνο  Α ηεο Γηαθάξπμεο, πεξηγξΪθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκΫλεο 

απαηηάζεηο θαη πξνδηαγξαθΫο πιεξνχληαη. ΠεξηιακβΪλεη ηδέσο ηα Ϋγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθΪ, βΪζεη ησλ νπνέσλ ζα αμηνινγεζεέ ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ, κε βΪζε ην θξηηάξην αλΪζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην 

σο Ϊλσ ΠαξΪξηεκα  

Δηδηθφηεξα ν θΪθεινο ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο πΫξαλ ησλ σο Ϊλσ ζηνηρεέσλ πξΫπεη επέ 

πνηλά απνθιεηζκνχ λα πεξηιακβΪλεη:  
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Δπηρεηξεζηαθφ ρΫδην, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ν δηαγσληδφκελνο ζθνπεχεη λα 

πξνζεγγέζεη ηελ εθηΫιεζε ηνπ ζπλνιηθνχ Ϋξγνπ θχιαμεο. Σν επηρεηξεζηαθφ ζρΫδην ζα 

πξΫπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ πεξηγξαθά ηεο κεζνδνινγέαο πινπνέεζεο γηα ηελ επηηπρά 

εθηΫιεζά ηνπ θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κΫζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄75), φπσο εθΪζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξακκΫλε ςεθηαθΪ, ρσξέο λα απαηηεέηαη ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ 

νπνέα ζα δειψλεηαη φηη νη δηαγσληδφκελνη Ϋιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ  ηεο κειΫηεο ηεο ππεξεζέαο ε νπνέα απνηειεέ αλαπφζπαζην 

ζηνηρεέν ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηά δηαηΪμεσλ ησλ θεέκελσλ λφκσλ 

θαη απνδΫρνληαη απηνχο πιάξσο θαη αλεπηθπιΪθησο.  

Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄75), φπσο εθΪζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξακκΫλε ςεθηαθΪ, ρσξέο λα απαηηεέηαη ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο ησλ  

λνκέκσλ εθπξνζψπσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ φηη δηαζΫηνπλ απνδεδεηγκΫλε εκπεηξέα ζηελ 

εμππεξΫηεζε θαη δηαρεέξηζε πνιηηψλ μΫλσλ ρσξψλ 

Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄75), φπσο εθΪζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξακκΫλε ςεθηαθΪ, ρσξέο λα απαηηεέηαη ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ 

νπνέα ζα δειψλεηαη φηη: 

ε επηρεέξεζε δηαζΫηεη ηδηφθηεην ΚΫληξν Λάςεσο εκΪησλ ά Ϋρεη ζχκβαζε ελ ηζρχεη κε ελ 

ιεηηνπξγέα ΚΫληξνπ Λάςεσο εκΪησλ.  

ζα παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα απνκαθξπζκΫλνπ ειΫγρνπ απφ αξκφδην Ϊηνκν ηνπ Γάκνπ,. 

Απνδεηθηηθφ φηη ην ΚΫληξν Λάςεσο εκΪησλ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθάο 

παξαθνινχζεζεο ησλ ζπζηεκΪησλ ζπλαγεξκνχ. Χο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα, νξέδνληαη νη 

εθηππψζεηο κηαο εβδνκΪδαο εληφο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, ηνπ ηζηνξηθνχ θέλεζεο ησλ 

ζπζηεκΪησλ απηψλ. 

ΚαηΪινγν - πειαηνιφγην, φπνπ ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη πξαγκαηνπνηάζεη αληέζηνηρεο ππεξεζέεο 

κΫζα ζηα ηειεπηαέα ηξέα  (3) Ϋηε, ν νπνένο λα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθά πεξηγξαθά ησλ 

ζπκβΪζεσλ. Ο πξνζθΫξσλ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη νινθιεξψζεη ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα, 

ηνπιΪρηζηνλ ηξεηο (3) ζπκβΪζεηο ζε παξαπΪλσ απφ κέα (1) ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζηνλ ηνκΫα 

ηεο παξνράο ππεξεζηψλ ζηαηηθψλ θπιΪμεσλ δεκνζέσλ θηηξέσλ θαη θνηλνρξάζησλ ρψξσλ 

θαη λα Ϋρεη εθηειΫζεη πεξηπνιέεο. 

Ο θαηΪινγνο ζα Ϋρεη ηελ αθφινπζε κνξθά: 

Α/Α 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

ΦΟΡΔΑ 

(ΠΔΛΑΣΖ) 

ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΤΜΒΑΖ 

(ΑΠΟ - 

ΔΧ) 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΔΣΖΗΑ 

ΑΞΗΑ 

ΤΜΒΑΖ 

ΠΛΖΘΟ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

           

            

            

Χο απνδεηθηηθφ εκπεηξέαο νξέδνληαη ηα αληέγξαθα ησλ ζρεηηθψλ ζπκβΪζεσλ.  

ΚαηΪινγν ζρεηηθΪ κε ηα κεραλάκαηα, ηηο εγθαηαζηΪζεηο, ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ηα 

πεξηπνιηθΪ απηνθέλεηα πνπ ζα δηαζΫζεη γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο 

Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄75), φπσο εθΪζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξακκΫλε ςεθηαθΪ, ρσξέο λα απαηηεέηαη ζεψξεζε γλεζένπ ππνγξαθάο, ζηελ 

νπνέα ζα δειψλεηαη φηη: νη θχιαθεο ηνπ Ϋξγνπ δηαζΫηνπλ αλΪινγε εκπεηξέα ζε αληέζηνηρα 

Ϋξγα θχιαμεο πεξηνράο θηηξέσλ. 

ΚαηΪζηαζε ζηελ νπνέα ζα εκθαλέδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζηειερψλ ζηελ επηρεέξεζε καδέ κε  

ΒηνγξαθηθΪ ζεκεηψκαηα απφ ηα νπνέα ζα απνδεηθλχεηαη  ε  εκπεηξέα ησλ ζηειερψλ ηεο 

επηρεέξεζεο ζε ζπλαθεέο ππεξεζέεο . 

Βεβαέσζε απηνςέαο ησλ θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη ρψξσλ ηνπ Γάκνπ Μπθφλνπ , ε νπνέα 

ρνξεγεέηαη απφ ηνλ Γάκν ζχκθσλα κε ηελ 2.1.3.1 παξΪγξαθν ηεο παξνχζαο  

2.4.4 Πεξηερφκελα ΦαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
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Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη κε βΪζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηάξην 

αλΪζεζεο φπσο νξέδεηαη θαησηΫξσ  θαη  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

(Έληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο) ηεο δηαθάξπμεο. Δηδηθφηεξα :   

ηνλ (ππν)θΪθειν* κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» πεξηιακβΪλεηαη ε νηθνλνκηθά 

πξνζθνξΪ ηνπ πξνζθΫξνληα. 

Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ππνβΪιιεηαη ειεθηξνληθΪ επέ πνηλά απνξξέςεσο ζηνλ (ππφ) 

θΪθειν «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ».  

Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ, ζπληΪζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά ειεθηξνληθά 

θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο. ηελ ζπλΫρεηα, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν, ζε 

κνξθά pdf, ην νπνέν ππνγξΪθεηαη ςεθηαθΪ θαη ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα. Σα 

ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξΫπεη λα ηαπηέδνληαη. ε 

αληέζεηε πεξέπησζε, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα 

παξΪγεη εθ λΫνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf 

 

Δθφζνλ ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ δελ Ϋρεη απνηππσζεέ ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθΫο 

ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ ζπζηάκαηνο, ν πξνζθΫξσλ επηζπλΪπηεη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλα 

ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα. 

          Οη Τπνςάθηνη πξΫπεη λα ππνβΪινπλ ειεθηξνληθΪ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ γηα ηελ 

πινπνέεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, ε νπνέα ζα απνηειεέ 

θαη ηε πλνιηθά Ακνηβά ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

Ο θΪθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ζπκπιεξσκΫλα θαη  

ΦΖΦΗΑΚΑ ππνγεγξακκΫλα ην ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΗΗ) πνπ επηζπλΪπηεηαη ζην ηΫινο   ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ. 

            Ζ ηηκά ζα Ϋρεη ππνινγηζζεέ ζηα πιαέζηα ηεο ηζρχνπζαο πιινγηθάο χκβαζεο 

Δξγαζέαο, πνπ αθνξΪ ηνπο εξγαδνκΫλνπο ζηηο ηδησηηθΫο επηρεηξάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ 

αζθΪιεηαο.  

           ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ νη δηαγσληδφκελνη ζα αλαιχνπλ φιεο ηηο δαπΪλεο γηα ηηο 

ακνηβΫο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 68 ηνπ Ν. 3863/2010 φπσο 

ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/2013, (ζα αλαγξΪθεηαη αλαιπηηθΪ θφζηνο 

δαπΪλεο ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζε απνδνρΫο πξνζσπηθνχ γηα ηηο βΪξδηεο πνπ δεηνχληαη ζηελ 

παξνχζα Γηαθάξπμε) θαη θΪζε κνξθάο Ϋμνδα πνπ ζα απαηηεζνχλ, γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ 

αληηθεηκΫλνπ ηεο παξνχζαο φπσο, θφζηε αζθαιηζηηθάο θΪιπςεο γηα ηελ αζηηθά επζχλε 

Ϋλαληη ηξέησλ θαζψο θαη φιεο ηηο δαπΪλεο γηα θφξνπο, εξγνδνηηθΫο εηζθνξΫο, ηΫιε, 

θξαηάζεηο θαη ινηπΪ θφζηε, κε ηα νπνέα ηπρφλ βαξχλεηαη ν ΑλΪδνρνο. Όπσο επέζεο θαη ην 

δηνηθεηηθφ θφζηνο παξνράο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαισζέκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο 

θΫξδνπο 

Δπέζεο, ππνρξεσηηθΪ λα επηζπλαθζεέ ζηελ πξνζθνξΪ θαη αληέγξαθν ηεο ζπιινγηθάο 

ζχκβαζεο εξγαζέαο ζηελ νπνέα ηπρφλ ππΪγνληαη νη εξγαδφκελνη.    

 

ΔπηπιΫνλ, νη πξνζθΫξνληεο  κε ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπο, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/Α/2010) «ΝΫν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα 

θαη ζπλαθεέο δηαηΪμεηο, ξπζκέζεηο ζηηο εξγαζηαθΫο ζρΫζεηο», φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην 

Ϊξζξν 22 ηνπ Ν.4144/2013 (ΦΔΚ 88/Α/2013) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ 

Κνηλσληθά ΑζθΪιηζε θαη ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο» ζα αλαιχνπλ θαη ζα εμεηδηθεχνπλ :  

1. ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκΫλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζηελ παξνρά ηεο ππεξεζέαο,  

2. ηηο εκΫξεο θαη ψξεο εξγαζέαο απηψλ (αλΪινγα κε ηηο βΪξδηεο ηνπο) ,  

3. ηελ ηζρχνπζα πιινγηθά χκβαζε Δξγαζέαο ζηελ νπνέα ηπρφλ ππΪγνληαη νη εξγαδφκελνη 

αληέγξαθν ηεο νπνέαο πξΫπεη λα επηζπλΪπηεηαη,  

4. ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκΫλνπ πνζνχ πνπ αθνξΪ ηηο πΪζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρΫο 

απηψλ ησλ εξγαδνκΫλσλ,  

5. ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βΪζε ηα πξνυπνινγηζζΫληα πνζΪ,  
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6. ππνινγηζκφ ηνπ εχινγνπ πνζνζηνχ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνράο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, 

ησλ αλαισζέκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ θΫξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππΫξ Γεκνζένπ θαη ηξέησλ 

θξαηάζεσλ.  

 

ηελ ηηκά πεξηιακβΪλνληαη νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρά ησλ 

ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% 

θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ην εθΪζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επέ ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηΫξσ ηηκάο ζα 

ππνινγέδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη ζηαζεξΫο θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη  

Χο απαξΪδεθηεο ζα απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο ζηηο νπνέεο:  

α) δελ δέλεηαη ηηκά ζε ΔΤΡΧ ά πνπ θαζνξέδεηαη  ζρΫζε ΔΤΡΧ πξνο μΫλν λφκηζκα, 

 β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ 

Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη  

γ) ε ηηκά ππεξβαέλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξέδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη 

απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά  ζηε κειΫηε ηεο ππεξεζέαο  (ΠαξΪξηεκα Α) ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο 

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο γηα 

δηΪζηεκα εθαηφλ εέθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΠξνζθνξΪ ε νπνέα νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηΫξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξέπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, κε αληέζηνηρε παξΪηαζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο 

ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξΪγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε σο Ϊλσ αξρηθά δηΪξθεηα. 

ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, 

ηα απνηειΫζκαηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζΫηνπζα αξρά 

θξέλεη, θαηΪ πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα, φηη ε ζπλΫρηζε ηεο δηαδηθαζέαο εμππεξεηεέ ην 

δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα κπνξνχλ 

λα επηιΫμνπλ εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπο, εθφζνλ 

ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ αλσηΫξσ αλψηαηνπ νξένπ παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο 

εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξΫο ηνπο θαη απνθιεένληαη νη ινηπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο. 

2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζΫηνπζα αξρά κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξέπηεη, ζε θΪζε πεξέπησζε, πξνζθνξΪ: 

α) ε νπνέα δελ ππνβΪιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξέδεηαη 

πην πΪλσ θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.4.1 (Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 

2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθΫισλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, ηερληθάο πξνζθνξΪο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθΫινπ 

νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. 

(Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 

(Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,  

β) ε νπνέα πεξηΫρεη αηΫιεηεο, ειιεέςεηο, αζΪθεηεο ά ζθΪικαηα, εθφζνλ απηΪ δελ επηδΫρνληαη 

ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε ά εθφζνλ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε, δελ Ϋρνπλ 

απνθαηαζηαζεέ θαηΪ ηελ απνζαθάληζε θαη ηελ ζπκπιάξσζά ηεο ζχκθσλα κε ηελ 

παξΪγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο, 
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γ) γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ Ϋρεη παξΪζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγάζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο ά ε εμάγεζε δελ εέλαη απνδεθηά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά 

ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνέα εέλαη ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ,  πνπ δελ επηηξΫπεηαη  

ε) ε νπνέα ππνβΪιιεηαη απφ Ϋλαλ πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιιεη δχν ά πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξΫο . Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο 

παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξέπησζε ελψζεσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κε θνηλΪ κΫιε, θαζψο θαη ζηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ 

ζπκκεηΫρνπλ εέηε απηνηειψο εέηε σο κΫιε ελψζεσλ.  

δ) ε νπνέα εέλαη ππφ αέξεζε, 

ε) ε νπνέα ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο,  

ζ) ε νπνέα παξνπζηΪδεη ειιεέςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ δεηνχληαη απφ ηα Ϋγγξαθα 

ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο θαη απνθιέζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο 

ηεο ζχκβαζεο. 

3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1 ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθά απνζθξΪγηζε πξνζθνξψλ 

Σν πηζηνπνηεκΫλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξΪγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν 

ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ), πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο 

ειεθηξνληθάο απνζθξΪγηζεο ησλ θαθΫισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ην Ϊξζξν 100 ηνπ λ. 

4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμάο ζηΪδηα: 

Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-Σερληθά 

ΠξνζθνξΪ» ηΫζζεξηο (4) εξγΪζηκεο εκΫξεο κεηΪ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα πξνζθνξψλ 

θαη ψξα 10;00 πκ 

Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», θαηΪ ηελ 

εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ ζα νξέζεη ε αλαζΫηνπζα αξρά  

Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ», 

θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ ζα νξέζεη ε αλαζΫηνπζα αξρά  

Με ηελ απνζθξΪγηζε ησλ σο Ϊλσ θαθΫισλ, αλΪ ζηΪδην, θΪζε πξνζθΫξσλ πνπ ζπλερέδεη ζε 

επφκελν ζηΪδην απνθηΪ πξφζβαζε ζηηο ινηπΫο πξνζθνξΫο θαη ηα ππνβιεζΫληα 

δηθαηνινγεηηθΪ ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθεέλσλ ηεο θΪζε πξνζθνξΪο πνπ Ϋρνπλ 

ραξαθηεξηζζεέ σο εκπηζηεπηηθΫο. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα θαιΫζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα ζπκπιεξψζνπλ ά λα 

δηεπθξηλέζνπλ ηα Ϋγγξαθα ά δηθαηνινγεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ, ά λα δηεπθξηλέζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθάο ά νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

ΜεηΪ ηελ θαηΪ πεξέπησζε ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην χζηεκα 

νξγΪλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Ζ αξκφδηα Δπηηξνπά θαηαρσξεέ φζνπο ππΫβαιαλ πξνζθνξΫο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζΫληα 

απηψλ δηθαηνινγεηηθΪ θαη ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνέν 

ππνγξΪθεηαη απφ ηα κΫιε ηνπ νξγΪλνπ.  

β) ηε ζπλΫρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληΪζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ 

απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γέλνληαη απνδεθηΫο θαη ηελ απνδνρά ά/θαη 

βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βΪζε ην θξηηάξην αλΪζεζεο ησλ εγγξΪθσλ ηεο 

ζχκβαζεο. Σα αλσηΫξσ ππφ ζηνηρεέα α θαη β ζηΪδηα κπνξεέ λα γέλνληαη θαη εληαέα. 

γ) Οη θαηΪ ηα αλσηΫξσ ζθξαγηζκΫλνη θΪθεινη κε ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ησλ πξνζθνξψλ, 

κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρεέσλ ησλ πξνζθνξψλ, 

απνζθξαγέδνληαη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη ζηελ εηδηθά πξφζθιεζε. Γηα 

φζεο πξνζθνξΫο δελ θξέζεθαλ απνδεθηΫο θαηΪ ηα πξνεγνχκελα σο Ϊλσ ζηΪδηα α΄ θαη β΄ νη 

θΪθεινη ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο δελ απνζθξαγέδνληαη αιιΪ ηεξνχληαη απφ ηελ 
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αλαζΫηνπζα αξρά κΫρξη ηελ νξηζηηθά επέιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο 

Ϊλσ δηαδηθαζέα ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.  

δ) Ζ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 

ζπληΪζζεη πξαθηηθφ ζην νπνέν εηζεγεέηαη αηηηνινγεκΫλα ηελ απνδνρά ά απφξξηςά ηνπο, ηελ 

θαηΪηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βΪζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηάξην αλΪζεζεο θαη ηελ 

αλΪδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

ΔΪλ νη πξνζθνξΫο θαέλνληαη αζπλάζηζηα ρακειΫο ζε ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηεο 

ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα αξρά απαηηεέ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα εμεγάζνπλ ηελ 

ηηκά ά ην θφζηνο πνπ πξνηεέλνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο, 

θαηΪ αλψηαην φξην δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. ηελ 

πεξέπησζε απηά εθαξκφδνληαη ηα Ϊξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  

ηελ πεξέπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζΫηνπζα αξρά επηιΫγεη ηνλ αλΪδνρν κε 

θιάξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΫο. Ζ θιάξσζε 

γέλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζέα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ 

πνπ ππΫβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξΫο.  

Σα απνηειΫζκαηα ησλ αλσηΫξσ ζηαδέσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε/απνθΪζεηο ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε νπνέα θνηλνπνηεέηαη  ζηνπο 

πξνζθΫξνληεο κΫζσ ηνπ ΔΖΓΖ.  

ΚαηΪ ησλ αλσηΫξσ απνθΪζεσλ ρσξεέ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 

3.4. ηεο παξνχζαο.  

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - ΓηθαηνινγεηηθΪ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά απνζηΫιιεη ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά  πξφζθιεζε κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο ζηνλ πξνζθΫξνληα, ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη 

λα γέλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), θαη ηνλ θαιεέ λα ππνβΪιεη εληφο 

πξνζεζκέαο δΫθα πΫληε  (15) εκεξψλ  απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο  εηδνπνέεζεο ζε 

απηφλ, ηα πξσηφηππα ά αληέγξαθα πνπ εθδέδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 

ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 

2.2.5.2. ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, σο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο δηαθάξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιάξσζε ησλ 

θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4  

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθΪ, ππνβΪιινληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα («πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), 

ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο, ζε κνξθά αξρεέσλ pdf θαη πξνζθνκέδνληαη θαηΪ 

πεξέπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο 

ηνπο. Όηαλ ππνγξΪθνληαη απφ ηνλ έδην θΫξνπλ ειεθηξνληθά ππνγξαθά.  

Με ηελ παξαιαβά ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδέδεη επηβεβαέσζε ηεο 

παξαιαβάο ηνπο θαη απνζηΫιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κάλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνέν 

πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ κεηΪ ηελ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε θαη θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

δηαπηζησζεέ φηη δελ Ϋρνπλ πξνζθνκηζζεέ ά ππΪξρνπλ ειιεέςεηο ζε απηΪ πνπ ππνβιάζεθαλ, 

παξΫρεηαη πξνζεζκέα ζηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν λα ηα πξνζθνκέζεη ά λα ηα ζπκπιεξψζεη 

εληφο πΫληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο, κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο, 

εηδνπνέεζάο ηνπ. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ αηηηνινγεκΫλα λα παξαηεέλεη ηελ σο Ϊλσ 

πξνζεζκέα θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπΫληε (15) επηπιΫνλ εκΫξεο.  

Όζνη ππΫβαιαλ παξαδεθηΫο πξνζθνξΫο ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ θαηαηΫζεθαλ. 

Ζ  πξνζθνξΪ ηνπ πξνζσξηλνχ  αλαδφρνπ απνξξέπηεηαη, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο 

αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ 

ππΫβαιε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, 

ηεξνπκΫλεο ηεο αλσηΫξσ δηαδηθαζέαο, εΪλ: 

i)  θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ 

δειψζεθαλ κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., εέλαη ςεπδά ά αλαθξηβά, ά  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ά 

αληέγξαθα ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ ά  
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iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 2.2.3 (ιφγνη 

απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 (θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ελεκΫξσζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα 

κεηαβνιΫο ζηηο πξνυπνζΫζεηο ηηο νπνέεο ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέρε δειψζεη κε ην 

Σ.Δ.Τ.Γ.,  

φηη πιεξνέ, νη νπνέεο επάιζαλ ά γηα ηηο νπνέεο Ϋιαβε γλψζε κεηΪ ηελ δάισζε θαη κΫρξη ηελ 

εκΫξα ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ (νςηγελεέο κεηαβνιΫο), δελ θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνράο ηνπ.  

Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ ππνβΪιιεη αιεζά ά αθξηβά δάισζε ά δελ 

πξνζθνκέζεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ ά δελ απνδεέμεη φηη 

πιεξνέ ηα θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο ζχκθσλα ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4 -2.2.7 ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο, ε δηαδηθαζέα καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπά ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβέβαζε ηνπ θαθΫινπ ζην απνθαηλφκελν 

φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα ηε ιάςε απφθαζεο γηα ηε ιάςε απφθαζεο εέηε γηα ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο εέηε γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο. 

Σα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζάγεζεο ηεο 

Δπηηξνπάο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θΪζε πξνζθΫξνληα 

πνπ Ϋρεη ππνβΪιεη απνδεθηά πξνζθνξΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο 

απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο.   

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθΫξεη ηελ πξνζεζκέα γηα ηελ αλαζηνιά ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξΪγξαθν 3.4.  

Σα Ϋλλνκα απνηειΫζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδέσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επΫξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξΫμνπλ ζσξεπηηθΪ ηα εμάο: 

 α) Ϊπξαθηε πΪξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ Ϊζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο 

βνεζεκΪησλ θαη κΫζσλ ζην ζηΪδην ηεο πξνδηθαζηηθάο θαη δηθαζηηθάο πξνζηαζέαο θαη απφ 

ηηο απνθΪζεηο αλαζηνιψλ επέ απηψλ, 

 β) θνηλνπνέεζά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, εθφζνλ απηφο 

ππνβΪιεη επηθαηξνπνηεκΫλα ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2. θαη κφλνλ ζηελ 

πεξέπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειΫγρνπ ά ηεο Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαη 

ελδέθσλ κΫζσλ θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, Ϋπεηηα απφ ζρεηηθά πξφζθιεζε 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά πξνζθαιεέ ηνλ αλΪδνρν λα πξνζΫιζεη γηα ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 

εληφο πξνζεζκέαο ην πνιχ εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο εηδηθάο 

πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ Ϋρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηάξα.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ην σο Ϊλσ ζπκθσλεηηθφ κΫζα 

ζηελ ηεζεέζα πξνζεζκέα, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε 

εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ έδηα δηαδηθαζέα, γέλεηαη ζηνλ 

πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ  ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 

πξνζθνξΪ.  

3.4 ΠξνδηθαζηηθΫο ΠξνζθπγΫο - Πξνζσξηλά Γηθαζηηθά Πξνζηαζέα 

ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνένο Ϋρεη ά εέρε ζπκθΫξνλ λα ηνπ αλαηεζεέ ε ζπγθεθξηκΫλε 

ζχκβαζε θαη Ϋρεη ά εέρε ππνζηεέ ά ελδΫρεηαη λα ππνζηεέ δεκέα απφ εθηειεζηά πξΪμε ά 

παξΪιεηςε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο θαηΪ παξΪβαζε ηεο λνκνζεζέαο ηεο Δπξσπατθάο 

Έλσζεο ά ηεο εζσηεξηθάο λνκνζεζέαο, δηθαηνχηαη λα αζθάζεη πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά 

ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηΪ ηεο ζρεηηθάο πξΪμεο ά παξΪιεηςεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, 

πξνζδηνξέδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθΫο θαη πξαγκαηηθΫο αηηηΪζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αέηεκΪ 

ηνπ. ε πεξέπησζε πξνζθπγάο θαηΪ πξΪμε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε πξνζεζκέα γηα ηελ 

Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο εέλαη (α) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξΫα αλ ε πξΪμε θνηλνπνηάζεθε 
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κε ειεθηξνληθΪ κΫζα ά ηειενκνηνηππέα ά (β) δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε 

ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηάζεθαλ Ϊιια κΫζα επηθνηλσλέαο, 

Ϊιισο  γ) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ πιάξε, πξαγκαηηθά ά ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξΪμεο 

πνπ βιΪπηεη ηα ζπκθΫξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. ΔηδηθΪ γηα ηελ Ϊζθεζε 

πξνζθπγάο θαηΪ πξνθάξπμεο, ε πιάξεο γλψζε απηάο ηεθκαέξεηαη κεηΪ ηελ πΪξνδν 

δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζέεπζε ζην ΚΖΜΓΖ. ε πεξέπησζε παξΪιεηςεο, ε 

πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο εέλαη δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ 

ηελ επνκΫλε ηεο ζπληΫιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξΪιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά θαηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλέα» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιΫγνληαο θαηΪ 

πεξέπησζε ηελ Ϋλδεημε «Πξνδηθαζηηθά Πξνζθπγά» θαη επηζπλΪπηνληαο ην ζρεηηθφ Ϋγγξαθν 

ζε κνξθά ειεθηξνληθνχ αξρεένπ Portable Document Format (PDF), ην νπνέν θΫξεη 

εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά κε 

ρξάζε εγθεθξηκΫλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν απφ 

ηνλ πξνζθεχγνληα ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, θαηΪ ηα εηδηθΪ νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 363 ηνπ λ. 

4412/2016, ην νπνέν επηζηξΫθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξέπησζε νιηθάο ά κεξηθάο 

απνδνράο ηεο πξνζθπγάο ηνπ ά ζε πεξέπησζε πνπ πξηλ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο 

ΑΔΠΠ επέ ηεο πξνζθπγάο, ε αλαζΫηνπζα αξρά αλαθαιεέ ηελ πξνζβαιιφκελε πξΪμε ά 

πξνβαέλεη ζηελ νθεηιφκελε ελΫξγεηα.  

Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαη ε Ϊζθεζά ηεο θσιχνπλ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέ πνηλά αθπξφηεηαο, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 364 ηνπ λ. 

4412/2016. ΚαηΪ ηα ινηπΪ, ε Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν 

ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλΪ κΫηξα πξνζηαζέαο θαηΪ ην 

Ϊξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Οη αλαζΫηνπζεο αξρΫο κΫζσ ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγά ζε θΪζε ελδηαθεξφκελν ηξέην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

• δηαβηβΪδνπλ ζηελ Αξρά ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα 

ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαέλεηαη αηηηνινγεκΫλα επέ ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ 

πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγάο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζΫηνπζαο 

αξράο θαη, ζε πεξέπησζε παξΫκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαέλνληνο θαη δΫρεηαη (ελ 

φισ ά ελ κΫξεη) ά απνξξέπηεη ηελ πξνζθπγά κε απφθαζά ηεο, ε νπνέα εθδέδεηαη κΫζα ζε 

απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκΫξα εμΫηαζεο ηεο πξνζθπγάο. 

Οη ρξάζηεο - νηθνλνκηθνέ θνξεέο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρά ά ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθπγάο απφ ηελ ΑΔΠΠ. 

Ζ Ϊζθεζε ηεο σο Ϊλσ πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ Ϊζθεζε ησλ 

Ϋλδηθσλ βνεζεκΪησλ  ηεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαη ηεο αέηεζεο αθχξσζεο ηνπ Ϊξζξνπ 372 

ηνπ λ. 4412/2016 θαηΪ ησλ εθηειεζηψλ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Ζ αέηεζε αλαζηνιάο θαηαηέζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηάξην κΫζα ζε πξνζεζκέα δΫθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο επέ ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο. Γηα ηελ Ϊζθεζε 

ηεο αηηάζεσο αλαζηνιάο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 

372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ Ϊζθεζε αέηεζεο αλαζηνιάο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εΪλ κε ηελ 

πξνζσξηλά δηαηαγά ν αξκφδηνο δηθαζηάο απνθαλζεέ δηαθνξεηηθΪ. 

3.5 Μαηαέσζε Γηαδηθαζέαο 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ά δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ά ελ κΫξεη αηηηνινγεκΫλα ηε 

δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, 

κεηΪ απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπέζεο, αλ δηαπηζησζνχλ 

ζθΪικαηα ά παξαιεέςεηο ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, κπνξεέ, κεηΪ 

απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζέα ά λα αλακνξθψζεη 

αλΪινγα ην απνηΫιεζκΪ ηεο ά λα απνθαζέζεη ηελ επαλΪιεςά ηεο απφ ην ζεκεέν πνπ 

εκθηινρψξεζε ην ζθΪικα ά ε παξΪιεηςε.  
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπάζεηο  (θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθαηαβνιάο) 

Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα 

κε ην Ϊξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% 

επέ ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηέζεηαη πξηλ ά θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο 

ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη απνδεθηά , πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη θαη' 

ειΪρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.1.5. ζηνηρεέα ηεο παξνχζαο θαη επηπιΫνλ ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο εέλαη ζχκθσλν κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ 

εθαξκνγά φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο Ϋλαληη 

ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιάο.  

ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 4.5, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαζΫζεη πξηλ ηελ 

ηξνπνπνέεζε, ζπκπιεξσκαηηθά εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ 

ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηά εηδηθφηεξα νξέδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο επηζηξΫθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. ΔΪλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθάο 

πνηνηηθάο θαη πνζνηηθάο παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε 

παξΪδνζε, ε επηζηξνθά ηεο σο Ϊλσ εγγχεζεο γέλεηαη κεηΪ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ εθπξνζΫζκνπ.  

4.2  πκβαηηθφ Πιαέζην - ΔθαξκνζηΫα Ννκνζεζέα  

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθΪ ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκεέο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην 

δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δέθαην, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη 

ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Δπέζεο ν αλΪδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ηεξεέ ηηο δηαηΪμεηο ηεο λνκνζεζέαο πεξέ πγεέαο θαη αζθΪιεηαο ησλ 

εξγαδνκΫλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 

Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ 

ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη 

ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη 

ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο. 

4.4 Τπεξγνιαβέα 

4.4.1. Ο ΑλΪδνρνο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλΪζεζεο ηεο εθηΫιεζεο ηκάκαηνο/ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιΪβνπο. Ζ ηάξεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιΪβνπο δελ αέξεη 

ηελ επζχλε ηνπ θπξένπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθΫξεη ζηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά ην φλνκα, ηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιΪβσλ ηνπ, νη νπνένη ζπκκεηΫρνπλ ζηελ εθηΫιεζε απηάο, εθφζνλ εέλαη γλσζηΪ ηε 

ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά ζηηγκά.  ΔπηπιΫνλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεέ ζηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά θΪζε αιιαγά ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε θΪζε λΫν ππεξγνιΪβν, ηνλ νπνέν ν θχξηνο αλΪδνρνο 

ρξεζηκνπνηεέ ελ ζπλερεέα ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκέδνληαο ηα ζρεηηθΪ 

ζπκθσλεηηθΪ/δειψζεηο ζπλεξγαζέαο. ε πεξέπησζε δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ 

Αλαδφρνπ κε ππεξγνιΪβν/ ππεξγνιΪβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε Ϊκεζε 
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γλσζηνπνέεζε ηεο δηαθνπάο απηάο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, νθεέιεη δε λα δηαζθαιέζεη ηελ 

νκαιά εθηΫιεζε ηνπ ηκάκαηνο/ ησλ ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο εέηε απφ ηνλ έδην, εέηε απφ λΫν 

ππεξγνιΪβν ηνλ νπνέν ζα γλσζηνπνηάζεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαηΪ ηελ σο Ϊλσ 

δηαδηθαζέα.  

4.4.3. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιΪβνπο, φπσο απηνέ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθΪ 

κΫζα ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκάκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) 

νπνέν(α) ν αλΪδνρνο πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, 

ππεξβαέλνπλ ζσξεπηηθΪ  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηΪληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο 

ζχκβαζεο. ΔπηπιΫνλ, πξνθεηκΫλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 

18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο Ϊλσ ιφγνπο θαη γηα ηκάκα ά ηκάκαηα 

ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιεέπνληαη ηνπ σο Ϊλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο Ϊλσ επαιάζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεέ ά 

δχλαηαη λα απαηηάζεη ηελ αληηθαηΪζηαζά ηνπ, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 

θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνέεζε ζχκβαζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ 

Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ  

4.6 Γηθαέσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο  

4.6.1. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, κε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνπλ νη θεέκελεο δηαηΪμεηο, λα 

θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε Ϋρεη ππνζηεέ νπζηψδε ηξνπνπνέεζε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 

132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλΪδνρνο, θαηΪ ην ρξφλν ηεο αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα Ϋπξεπε λα Ϋρεη 

απνθιεηζηεέ απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ Ϋπξεπε λα αλαηεζεέ ζηνλ αλΪδνρν ιφγσ ζνβαξάο παξαβέαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππΫρεη απφ ηηο πλζάθεο θαη ηελ Οδεγέα 2014/24/ΔΔ, ε νπνέα Ϋρεη 

αλαγλσξηζηεέ κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξένπ ηεο Έλσζεο ζην πιαέζην δηαδηθαζέαο δπλΪκεη 

ηνπ Ϊξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

 

5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκάο  

5.1.1. Ζ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηνλ πην θΪησ ηξφπν : 

α) Ο αλΪδνρνο ζα ακεέβεηαη Ϋλαληη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ  θΪζε κάλα 

Ζ πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 

παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θΪζε Ϊιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ άζειε δεηεζεέ 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά.  

5.1.2. Toλ ΑλΪδνρν βαξχλνπλ νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξΪδνζε 

ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδέσο 

βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηάζεηο:  

α) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη 

θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ΤπΫξ ηεο Δληαέαο 

ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ επηβΪιιεηαη (Ϊξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο 

ΦΠΑ, ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 

παξαθξαηεέηαη ζε θΪζε πιεξσκά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ 

Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016. 
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γ) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θαη 

θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ππΫξ ηεο Αξράο 

ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Ϊξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) . 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% 

θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%. 

Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε 

θφξνπ εηζνδάκαηνο αμέαο  επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ 

5.2 Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ο αλΪδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκάο ιφγσλ αλσηΫξαο βέαο, θεξχζζεηαη 

ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, 

εΪλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά δελ ζπκκνξθσζεέ κε ηηο γξαπηΫο 

εληνιΫο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, πνπ εέλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ά ηηο θεέκελεο 

δηαηΪμεηο θαη εΪλ ππεξβεέ ππαέηηα ηε ζπλνιηθά πξνζεζκέα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

ιακβαλνκΫλσλ ππφςε ησλ παξαηΪζεσλ 

ηελ πεξέπησζε απηά ηνπ θνηλνπνηεέηαη εηδηθά φριεζε, ε νπνέα πεξηιακβΪλεη ζπγθεθξηκΫλε 

πεξηγξαθά ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνέεο νθεέιεη λα πξνβεέ απηφο, ζΫηνληαο πξνζεζκέα γηα ηε 

ζπκκφξθσζά ηνπ, ε νπνέα δελ κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπΫληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 

πξνζεζκέα πνπ ηεζεέ κε ηελ εηδηθά φριεζε παξΫιζεη ρσξέο λα ζπκκνξθσζεέ, θεξχζζεηαη 

αηηηνινγεκΫλα Ϋθπησηνο κΫζα ζε ηξηΪληα (30) εκΫξεο απφ ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο σο Ϊλσ 

πξνζεζκέαο ζπκκφξθσζεο.  

ηνλ αλΪδνρν πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβΪιινληαη, κεηΪ απφ θιάζε 

ηνπ γηα παξνρά εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ, νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 

α) νιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

ΔπηπιΫνλ, κπνξεέ λα ηνπ επηβιεζεέ ν πξνβιεπφκελνο απφ ην Ϊξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 

απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρά ηνπ ζε δηαδηθαζέεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 

5.2.2. Αλ νη ππεξεζέεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηΪ ηε ιάμε ηεο 

δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, 

επηβΪιινληαη εηο βΪξνο ηνπ πνηληθΫο ξάηξεο, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο 

αξράο. 

Οη πνηληθΫο ξάηξεο ππνινγέδνληαη σο εμάο: 

α) γηα θαζπζηΫξεζε πνπ πεξηνξέδεηαη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ δελ ππεξβαέλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ά ζε πεξέπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακΫζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληέζηνηρεο πξνζεζκέαο  επηβΪιιεηαη πνηληθά ξάηξα 2,5% επέ ηεο 

ζπκβαηηθάο αμέαο ρσξέο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρΫζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηΫξεζε πνπ ππεξβαέλεη ην 50% επηβΪιιεηαη πνηληθά ξάηξα 5% ρσξέο ΦΠΑ επέ 

ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρΫζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθΫο ξάηξεο γηα ππΫξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ εέλαη αλεμΪξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππΫξβαζε ηεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 

αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, αλ νη ππεξεζέεο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο σο Ϊλσ ηκεκαηηθΫο πξνζεζκέεο παξαζρεζνχλ κΫζα ζηε ζπλνιηθά ηεο δηΪξθεηα 

θαη ηηο εγθεθξηκΫλεο παξαηΪζεηο απηάο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο 

Ϋρεη εθηειεζηεέ πιάξσο. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξεέηαη/ζπκςεθέδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβά ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιά πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ην δηθαέσκα λα θεξχμεη 

ηνλ αλΪδνρν Ϋθπησην. 

5.3 ΓηνηθεηηθΫο πξνζθπγΫο θαηΪ ηε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο ησλ ζπκβΪζεσλ   

Ο αλΪδνρνο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΪκεη 

ησλ φξσλ  ησλ παξαγξΪθσλ 5.2 (Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ – Κπξψζεηο) θαη 6.4 

(Απφξξηςε παξαδνηΫσλ – ΑληηθαηΪζηαζε), λα ππνβΪιεη πξνζθπγά γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο 

θαη νπζέαο ελψπηνλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ θνξΫα πνπ εθηειεέ-δηνηθεέ ηε ζχκβαζε 

κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα πνπ Ϋιαβε γλψζε 

ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο. Δπέ ηεο πξνζθπγάο, απνθαζέδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ. 
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Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδΫρεηαη πξνζβνιά κε Ϊιιε νπνηαζδάπνηε θχζεσο δηνηθεηηθά 

πξνζθπγά. 

 

6. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο  

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνέθεζε απηάο ζα δηελεξγεζεέ 

απφ ηελ θαζ‟ χιελ αξκφδηα ππεξεζέα ε νπνέα θαη ζα εηζεγεέηαη  ζην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν γηα φια ηα δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζάθνπζα εθηΫιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιάςε ησλ 

επηβεβιεκΫλσλ κΫηξσλ ιφγσ κε ηάξεζεο ησλ σο Ϊλσ φξσλ θαη ηδέσο γηα δεηάκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζε ηξνπνπνέεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ θαη παξΪηαζε ηεο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ 

ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζέα κπνξεέ, κε απφθαζά ηεο λα νξέδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζάθνληα εηζεγεηά ππΪιιειν ηεο ππεξεζέαο. Με ηελ έδηα 

απφθαζε] δχλαληαη λα νξέδνληαη θαη Ϊιινη ππΪιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο ά ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξΫσλ, ζηνπο νπνένπο αλαηέζεληαη επηκΫξνπο 

θαζάθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε απηά ηελ πεξέπησζε ν επφπηεο 

ιεηηνπξγεέ σο ζπληνληζηάο. 

Σα θαζάθνληα ηνπ επφπηε εέλαη, ελδεηθηηθΪ, ε πηζηνπνέεζε ηεο εθηΫιεζεο ηνπ αληηθεηκΫλνπ 

ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν Ϋιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο. Με εηζάγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζέα πνπ δηνηθεέ ηε ζχκβαζε κπνξεέ λα 

απεπζχλεη Ϋγγξαθα κε νδεγέεο θαη εληνιΫο πξνο ηνλ αλΪδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηΫιεζε 

ηεο ζχκβαζεο. 

6.2  ΓηΪξθεηα ζχκβαζεο 

6.2.1. Ζ δηΪξθεηα ηεο χκβαζεο νξέδεηαη ζε πΫληε (5) κάλεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο 

ζχκβαζεο.  

6.3  Παξαιαβά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Ζ παξαιαβά ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ά/θαη παξαδνηΫσλ γέλεηαη απφ επηηξνπά 

παξαιαβάο πνπ ζπγθξνηεέηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 11 εδΪθην δ‟ ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ 

λ. 4412/2016. ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα παξαιαβάο δηελεξγεέηαη ν σο Ϊλσ Ϋιεγρνο  κπνξεέ δε λα 

θαιεέηαη λα παξαζηεέ θαη ν αλΪδνρνο. 

Αλ ε επηηξνπά παξαιαβάο θξέλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζέεο ά/θαη ηα παξαδνηΫα δελ 

αληαπνθξέλνληαη πιάξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληΪζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλάο 

παξαιαβάο, πνπ αλαθΫξεη ηηο παξεθθιέζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεέ αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιέζεηο επεξεΪδνπλ ηελ 

θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ά/θαη παξαδνηΫσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη 

ηειεπηαέεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθΫο αλΪγθεο. 

ηελ πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ φηη δελ επεξεΪδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκΫλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε παξαιαβά ησλ ελ 

ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ά/θαη παξαδνηΫσλ, κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ε 

νπνέα ζα πξΫπεη λα εέλαη αλΪινγε πξνο ηηο δηαπηζησζεέζεο παξεθθιέζεηο. ΜεηΪ ηελ Ϋθδνζε 

ηεο σο Ϊλσ απφθαζεο, ε επηηξνπά παξαιαβάο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζηελ νξηζηηθά 

παξαιαβά ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ά/θαη παξαδνηΫσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληΪμεη 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθάο παξαιαβάο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθάο παξαιαβάο εγθξέλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε 

απφθαζά ηνπ, ε νπνέα θνηλνπνηεέηαη ππνρξεσηηθΪ θαη ζηνλ αλΪδνρν. Αλ παξΫιζεη ρξνληθφ 

δηΪζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηνπ θαη δελ ιεθζεέ 

ζρεηηθά απφθαζε γηα ηελ Ϋγθξηζε ά ηελ απφξξηςά ηνπ, ζεσξεέηαη φηη ε παξαιαβά Ϋρεη 

ζπληειεζζεέ απηνδέθαηα. 

ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά ηνπ 

αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε Ϋιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ 

παξΪγξαθν 6 ηνπ Ϊξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο πξνθαηαβνιάο θαη 

θαιάο εθηΫιεζεο δελ επηζηξΫθνληαη πξηλ ηελ νινθιάξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ειΫγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  
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6.4  Απφξξηςε παξαδνηΫσλ – ΑληηθαηΪζηαζε 

ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ά κΫξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε 

Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο κπνξεέ λα 

εγθξέλεηαη αληηθαηΪζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ά/θαη παξαδνηΫσλ απηψλ κε Ϊιια, πνπ λα εέλαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κΫζα ζε ηαθηά πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη απφ ηελ 

απφθαζε απηά. Αλ ε αληηθαηΪζηαζε γέλεηαη κεηΪ ηε ιάμε ηεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο, ε πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε δελ κπνξεέ λα εέλαη κεγαιχηεξε 

ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλΪδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθΫο 

ξάηξεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, 

ιφγσ εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο. 

Αλ ν αλΪδνρνο δελ αληηθαηαζηάζεη ηηο ππεξεζέεο ά/θαη ηα παξαδνηΫα πνπ απνξξέθζεθαλ 

κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ ηΪρζεθε θαη εθφζνλ Ϋρεη ιάμεη ε ζπλνιηθά δηΪξθεηα, 

θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

 

 

6.5  Τπνρξεψζεηο αλαδφρνπ 

Δληφο επηΪ (7) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο, ν αλΪδνρνο νθεέιεη 

λα εγθαηαζηάζεη ζε πιάξε ιεηηνπξγέα θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηερληθΫο 

πξνδηαγξαθΫο, ηηο κνλΪδεο θχιαμεο ζην Γάκν Μπθφλνπ. ην έδην δηΪζηεκα ν αλΪδνρνο 

νθεέιεη λα γλσζηνπνηάζεη εγγξΪθσο ζην Γάκν ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ, ην 

νπνέν ζα εγθξηζεέ απφ ηελ ππεξεζέα. 

 Ο αλΪδνρνο θαηΪ ηελ ηάξεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νθεέιεη αλειιηπψο λα ζπλεξγΪδεηαη κε 

ηηο επέ ηφπνπ αζηπλνκηθΫο αξρΫο, κε ηελ επέβιεςε θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδεέμεηο-φπνηε 

απαηηεζεέ- ηνπ Γάκνπ. 

 Ο αλΪδνρνο ζηα πιαέζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, νθεέιεη εγθαέξσο λα ελεκεξψλεη ηελ 

επηβιΫπνπζα Τπεξεζέα θαη ηνλ Γάκαξρν γηα πξνβιάκαηα ζρεηηθΪ κε ηελ θχιαμε ησλ 

ρψξσλ θαη λα δηαηππψλεη ηηο πξνηΪζεηο ηνπ. ΡεηΪ δηεπθξηλέδεηαη φηη απνθΪζεηο ζε εηδηθΪ 

ζΫκαηα ζπλεξγαζέαο κε ηηο αζηπλνκηθΫο αξρΫο θαη ζε ελδερφκελα ζΫκαηα δεκνζηφηεηαο θαη 

ζπλαθά ινηπΪ δεηάκαηα, ιακβΪλεη κφλν ν Γάκαξρνο σο εθπξφζσπνο ηεο ΠξντζηΪκελεο 

Αξράο. ηηο απνθΪζεηο απηΫο πξνζαξκφδεη ν αλΪδνρνο ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζέεο ηνπ. Ζ 

εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηα πεξέ ερεκχζεηαο πξνβιεπφκελα. 

Δηδηθφηεξα, ν αλΪδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ δελ δηθαηνχληαη λα γλσζηνπνηάζνπλ πξνο 

ηξέηνπο πιεξνθνξέεο πνπ ζα απνθηάζνπλ ζην πιαέζην εθηΫιεζεο ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο, 

εθηφο απφ ηα ζΫκαηα πνπ ξεηΪ πξνβιΫπεη ε θεέκελε λνκνζεζέα. 

 Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα απαζρνιεέ ηηο απφ ηε κειΫηε πξνβιεπφκελεο κνλΪδεο θχιαμεο-

πεξηπνιέαο πιάξσο ζηειερσκΫλεο ζε φιεο ηηο βΪξδηεο ρσξέο δηαθνπά, φιεο ηηο εκΫξεο θαη 

ψξεο ηεο εβδνκΪδαο. ε πεξέπησζε πνπ ε επηβιΫπνπζα ππεξεζέα δηαπηζηψζεη φηη ν 

αλΪδνρνο δελ αληαπνθξέλεηαη ζε απηΪ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηε κειΫηε θαη δελ εθπιεξψλεη ηηο 

ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο επηβΪιιεηαη χζηεξα απφ εηζάγεζά ηεο πνπ εγθξέλεηαη απφ ηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά γηα θΪζε κΫξα θαζπζηΫξεζεο πνηληθά ξάηξα 300,00€. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά 

δηθαηνχηαη λα πξνρσξάζεη απηνκΪησο ζηηο δηαδηθαζέεο εθπηψζεσο ηνπ αλαδφρνπ. Σν πνζφ 

ησλ ξεηξψλ αθαηξεέηαη απφ ηηο επφκελεο πιεξσκΫο πξνο ηνλ αλΪδνρν. 

 

6.6  Δθρψξεζε ηεο χκβαζεο 

 Απαγνξεχεηαη ξεηΪ ζηνλ ΑλΪδνρν λα εθρσξάζεη ηε ζχκβαζε ά κΫξνο απηάο ά νπνηνδάπνηε 

απφ ηα δηθαηψκαηΪ ηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ απνξξΫνπλ εμ‟ απηάο πεξηιακβαλνκΫλεο 

ηεο πηζηψζεσο γηα ρξάκαηα νθεηιφκελα ά πνπ ζα θαηαζηνχλ νθεηιφκελα ζε απηάλ ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε νπνηνλδάπνηε ηξέην ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε Ϋγγξαθε 

Ϋγθξηζε ηνπ Γάκνπ. 

 Σπρφλ Ϋγθξηζε ηνπ Γάκνπ, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδΪθην, ηζρχεη κε ηε ξεηά 

επηθχιαμε ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ κεηαβνιάο, πξνζζάθεο ά ηξνπνπνέεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 

φξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο νπνηεδάπνηε κΫρξη ηε 

ιάμε ηεο ζχκβαζεο. 
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                                                                                         Ο Γεκαξρεχσλ  

 

 

                                                                                                     Νηθφιανο Αλδ. ΓθΫινο 

                                                                                            Αληηδάκαξρνο Οηθνλνκηθψλ θαη  

                                                                                                   Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – ΜΔΛΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Α. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

ηνπο θνξπθαένπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζε παγθφζκην επέπεδν ζπγθαηαιΫγεηαη θαη ηε 

θεηηλά πεξένδν ε Μχθνλνο. Πιάζνο επηζθεπηψλ επηιΫγνπλ γηα κηα αθφκα ρξνληΪ ην λεζέ καο 

σο ηφπν ησλ δηαθνπψλ ηνπο, γεγνλφο πνπ Ϋρεη νδεγάζεη ζε θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο ηνπηθάο 

επαγγεικαηηθάο θαη νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο. Δλ ηνχηνηο, ηε θεηηλά ρξνληΪ, ε Μχθνλνο 

ζηεξεέηαη πεξηζζφηεξν απφ πνηΫ επαξθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, νη νπνένη κε ηε δξΪζε 

ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα δηαζθαιέζνπλ ηελ ηΪμε θαη ηε λνκηκφηεηα ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ, 

φπσο θαη λα θαιιηεξγάζνπλ ην αέζζεκα αζθΪιεηαο ζηνπο επηζθΫπηεο καο.  

 

ην Γάκν Μπθφλνπ παξφιν πνπ ζηνλ ΟΔΤ πξνβιΫπνληαη 25 ζΫζεηο Γεκνηηθψλ 

Αζηπλνκηθψλ ζάκεξα δελ ππεξεηεέ θαλΫλαο θαζψο κε ηνλ λφκνο 4172/2013 

πξαγκαηνπνηάζεθε θαηΪξγεζε ηεο Γεκνηηθάο Αζηπλνκέαο, κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηΪμεηο 

ησλ πεξηπηψζεσλ β', γ' θαη δ' ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 19 ηνπ λ. 4325/2015 επαλαζπζηάζεθε 

ηππηθΪ ε Γεκνηηθά Αζηπλνκέα σζηφζν, κφιηο ηξέα Ϊηνκα απφ ηα 20 πνπ εέρε ε δεκνηηθά 

αζηπλνκέα ζην λεζέ, δάηεζαλ λα επηζηξΫςνπλ ζηελ ππεξεζέα, κε απνηΫιεζκα ην Γ.. λα 

απνθαζέζεη ηελ κε επαλαζχζηαζά ηεο. Χο εθ ηνχηνπ ην λεζέ ρσξέο Γεκνηηθά Αζηπλνκέα θαη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ Αζηπλνκέα δξακαηηθΪ ππνζηειερσκΫλε θαη επηθνξηηζκΫλε λα επηδηψθεη 

λα επηηχρεη απνηειΫζκαηα ρσξέο ηνλ απαξαέηεην αξηζκφ πξνζσπηθνχ, βξέζθεηαη 

«αλνρχξσην» ζηνλ ηνκΫα ησλ ειΫγρσλ θαη ηεο επηβνιάο ηεο ηΪμεο.  

 

Σαπηφρξνλα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ ηζρχνληνο πληΪγκαηνο νξέδεηαη 

φηη: «Ζ δηνέθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζΫζεσλ αλάθεη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο 

πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ. ΤπΫξ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο ζπληξΫρεη 

ηεθκάξην αξκνδηφηεηαο γηα ηε δηνέθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζΫζεσλ. Νφκνο θαζνξέδεη ην εχξνο 

θαη ηηο θαηεγνξέεο ησλ ηνπηθψλ ππνζΫζεσλ θαζψο θαη ηελ θαηαλνκά ηνπο ζηνπο επηκΫξνπο 

βαζκνχο. Με λφκν κπνξεέ λα αλαηέζεηαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο ε 

Ϊζθεζε αξκνδηνηάησλ πνπ ζπληζηνχλ απνζηνιά ηνπ ΚξΪηνπο». ΠεξαηηΫξσ, ν Κψδηθαο 

Γάκσλ θαη Κνηλνηάησλ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ϊξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ Α΄ 114) 

θαη ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν ηΫηαξην απηνχ, απφ 1.1.2007, νξέδεη ζην Ϊξζξν 75 παξ. Η 

φηη: «Οη δεκνηηθΫο θαη θνηλνηηθΫο αξρΫο δηεπζχλνπλ θαη ξπζκέδνπλ φιεο ηηο ηνπηθΫο 

ππνζΫζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αξρΫο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζέα, ηελ αλΪπηπμε θαη ηε ζπλερά βειηέσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσάο 

ηεο ηνπηθάο θνηλσλέαο. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Γάκσλ αθνξνχλ, θπξέσο, ηνπο ηνκεέο: ζη) 

Παηδεέαο, πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ, ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλεηαη, ηδέσο: 1. Ζ θαηαζθεπά, 

δηαρεέξηζε θαη βειηέσζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπ εζληθνχ ζπζηάκαηνο ηεο 

πξσηνβΪζκηαο θαη δεπηεξνβΪζκηαο Παηδεέαο θαη ηδηαέηεξα ε ζπληάξεζε, ε θαζαξηφηεηα θαη 

ε θχιαμε ησλ ζρνιηθψλ θηηξέσλ.» θαη ζην Ϊξζξν 178 φηη: «1. Οη Γάκνη θαη νη Κνηλφηεηεο 

νθεέινπλ λα δηαηεξνχλ, λα πξνζηαηεχνπλ θαη λα δηαρεηξέδνληαη ηελ θΪζε εέδνπο πεξηνπζέα 

ηνπο κε ηξφπν επηκειά θαη απνδνηηθφ».  

 

ΠεξαηηΫξσ, ν λ. 3731/2008 Οη αλΪγθεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο α` θαη β` 

βαζκνχ, γηα ηελ ελ γΫλεη θχιαμε θαη θξνχξεζε ησλ θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη ρψξσλ 
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ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ζπλνδεέα ρξεκαηαπνζηνιψλ, εέλαη δπλαηφλ λα θαιχπηνληαη, θαηφπηλ 

ζρεηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, απφ επηρεηξάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ αζθαιεέαο, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λνκέκσο». 

 

Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηΪμεσλ απηψλ πξνθχπηεη φηη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γάκσλ 

αλάθεη, κεηαμχ Ϊιισλ, ε θχιαμε θαη πξνζηαζέα ηεο δεκνηηθάο πεξηνπζέαο ελ γΫλεη, θαζψο 

θαη ε δηαρεέξηζε θαη βειηέσζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηεο πξσηνβΪζκηαο θαη 

δεπηεξνβΪζκηαο παηδεέαο θαη ηδηαέηεξα ε θχιαμε ησλ ζρνιηθψλ θηηξέσλ. Ζ θχιαμε θαη 

πξνζηαζέα ηεο δεκνηηθάο πεξηνπζέαο Ϋρεη αλαηεζεέ κε ην λ. 3831/2008  – κε ηνλ νπνέν, 

ζχκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθά επέ απηνχ Ϋθζεζε, επηρεηξεέηαη ζηα πιαέζηα ηεο αλαβΪζκηζεο 

ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο, πνπ επάιζε κε ην λ. 3643/2006 θαη ε αλαβΪζκηζε ηεο 

Γεκνηηθάο Αζηπλνκέαο, ε νπνέα εέλαη Ϊξξεθηα ζπλπθαζκΫλε κε ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε  - 

ζηε Γεκνηηθά Αζηπλνκέα. ηε  δεκνηηθά δε πεξηνπζέα πεξηιακβΪλνληαη ηφζν ηα πξΪγκαηα 

πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ απεπζεέαο ζηε δηΪζεζε ηνπ θνηλνχ – ρξάζηε (θνηλφρξεζηα), φζν θαη ηα 

πξΪγκαηα πνπ εέλαη πξννξηζκΫλα γηα ηελ εμππεξΫηεζε δεκνηηθψλ ζθνπψλ (δεκνηηθΪ θηέξηα 

θαη δεκνηηθΫο εγθαηαζηΪζεηο θ.ι.π.) (βι. Δξκελεέα θαη΄ Ϊξζξν Αζηηθφο Κψδημ, Σφκνο V 

ΔκπξΪγκαην Γέθαην, Απφζηνινπ ΓεσξγηΪδε – Μηραάι ηαζφπνπινπ, ζει. 99 επ., 

ΔκπξΪγκαην Γέθαην Η, Απφζηνινπ ΓεσξγηΪδε, ζει. 120 επ., βι. επέζεο Ϊξζξν 179 ηνπ λ. 

3463/2006, φπνπ ζηελ Ϋλλνηα ηεο αθέλεηεο πεξηνπζέαο ησλ δάκσλ εληΪζζεη θαη ηα 

θνηλφρξεζηα αθέλεηα). ΔηδηθΪ φκσο, ε θχιαμε ησλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ εκπέπηεη ζηα 

θαζάθνληα ησλ ζρνιηθψλ θπιΪθσλ, εθφζνλ ζηνπο νηθεένπο Οξγαληζκνχο Δζσηεξηθάο 

Τπεξεζέαο ησλ Γάκσλ πξνβιΫπνληαη ζρεηηθΫο νξγαληθΫο ζΫζεηο (Πξ. VII Σκ. 30/2009).  

ΠεξαηηΫξσ, απφ ηηο έδηεο σο Ϊλσ δηαηΪμεηο ζπλΪγεηαη φηη νη Ο.Σ.Α α΄ θαη β΄ βαζκνχ κπνξνχλ 

θαηαξράλ λα αλαζΫηνπλ ηηο σο Ϊλσ ππεξεζέεο παξνράο ππεξεζηψλ θχιαμεο ζε ηξέηνπο 

ηδηψηεο θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα. Δλφςεη φκσο ηεο αξράο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, πνπ 

επηβΪιιεη ηελ εθπιάξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπο κε ηελ θαηΪ ην δπλαηφλ ειΪρηζηε επηβΪξπλζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, δχλαληαη λα δηαζΫηνπλ πηζηψζεηο γηα ηελ πιεξσκά δαπαλψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αλΪζεζε παξνράο ππεξεζηψλ θχιαμεο ζε ηξέηνπο ηδηψηεο, θπζηθΪ ά λνκηθΪ 

πξφζσπα κφλν εθφζνλ απηφ επηβΪιιεηαη απφ ηηο αξρΫο αλαγθαηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο,  

 

Όπσο γλσξέδεηε, θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ θαινθαηξηνχ 2016 θαη ην 2017 ν Γάκνο πξνρψξεζε 

ζηελ αθξηβψο έδηα δηαδηθαζέα κε πνιχ θαιΪ απνηειΫζκαηα ιακβΪλνληαο θαη φιεο ηηο 

ζρεηηθΫο εγθξέζεηο (ΑπνθεληξσκΫλε Γηνέθεζε Αηγαένπ, Διεγθηηθφ πλΫδξην ).  

 

Ζ παξνχζα κειΫηε αθνξΪ ζηελ εθ κΫξνπο ηνπ Γάκνπ Μπθφλνπ ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο 

ππεξεζηψλ κε αλΪδνρν αλΪινγσλ πξνζφλησλ κε αληηθεέκελν ηελ παξνρά ηεο ππεξεζέαο: 

«ΓΑΠΑΝΔ ΦΤΛΑΞΖ ΚΣΗΡΗΧΝ 2018 (Ϊξζ. 21 παξ.11 ηνπ λ.3731/2008)», ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Ζ αλΪζεζε ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο αθνξΪ:  

Α) Σε θχιαμε θαη θξνχξεζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη θνηλνρξάζησλ 

ρψξσλ σο θΪησζη γηα ηελ πεξένδν 10 Οθησβξένπ Ϋσο 31 Οθησβξένπ 2018: 

 

Υψξνο ΑζθΪιεηαο & Φχιαμεο ΧξΪξην Απαζρφιεζεο 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ πιαηεέα 

ΦΪκπξηθαο 

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ  Πιαηεέα 

ΟΣΔ 

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

 

Β) Σε θχιαμε θαη θξνχξεζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη θνηλνρξάζησλ 

ρψξσλ σο θΪησζη γηα ηελ πεξένδν 1 Ηνπλένπ Ϋσο 9 Οθησβξένπ 2018.  
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Υψξνο ΑζθΪιεηαο & Φχιαμεο ΧξΪξην Απαζρφιεζεο 

Α ΣΟΜΔΑ: Υψξα Μπθφλνπ κε πεδά 

πεξηπνιέα  

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Β ΣΟΜΔΑ: Υψξα Μπθφλνπ κε πεδά 

πεξηπνιέα  

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ 

θηηξένπ ηνπ Γεκαξρεένπ - Κηέξην Μαχξνπ  

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ πιαηεέα 

ΦΪκπξηθαο 

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ  Γεκνηηθά 

ηΫγε ΜειΫηεο – Πιαηεέα Νηνρψξε 

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ  Πιαηεέα 

ΟΣΔ 

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεξηνρά Άλσ ΜεξΪο κε 

πεξηπνιέα  

19.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεξηνρά ΠΔΡΗΠΟΛΗΑ ΜΔΧ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 
15.00– 19.00 

 

Με ζθνπφ ηελ απνηξνπά δεκηνπξγέαο επεηζνδέσλ ά θηλδχλσλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 

ηνπο επηζθΫπηεο – ηνπξέζηεο θαζψο θαη ε πξνζηαζέα γηα ηελ θηλεηά ά αθέλεηε πεξηνπζέα ηνπ 

Γάκνπ. ε πεξέπησζε πξφθιεζεο επεηζνδέσλ ά θηλδχλσλ, ε Ϊκεζε αληηκεηψπηζε θαη ε 

πξνζηαζέα ησλ επηζθεπηψλ θαη ηεο πεξηνπζέαο ηνπ Γάκνπ.  

 

Οη παξαπΪλσ αλαθεξφκελεο ππεξεζέεο πεξηιακβΪλνπλ ππεξεζέεο πεξηπνιέαο, αζθΪιεηαο θαη 

θχιαμεο κε ζθνπφ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ παξεκπφδηζε θαη απνηξνπά εηζφδνπ ζε δεκνηηθΪ 

θηέξηα, εγθαηαζηΪζεηο θαη ρψξνπο ηνπ Γάκνπ, αηφκσλ Ϊζρεησλ κε ηε ιεηηνπξγέα απηψλ, 

θαζψο θαη ζηαηηθφ θχιαθα γηα ηε θχιαμε ησλ θηεξέσλ ηνπ Γάκνπ. 

 

Β.ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Οη ππεξεζέεο θχιαμεο αθνξνχλ ηελ ρξνληθά πεξένδν πΫληε (5) κελψλ αξρνκΫλεο απφ ηελ 

ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ αληέζηνηρε θαηαλνκά. Οη εξγαζέεο-ππεξεζέεο 

αζθαιεέαο θαη θχιαμεο ησλ δεκνηηθψλ θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη ρψξσλ ηνπ Γάκνπ 

εθηηκΪηαη φηη ζα πινπνηεζνχλ γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ 1 Ηνπλένπ Ϋσο 31 Οθησβξένπ εληφο 

ηνπ 2018. ε πεξέπησζε πνπ δελ Ϋρεη ππνγξαθεέ ε ζχκβαζε κΫρξη ηεο 1ε Ηνπλένπ ν 

αλΪδνρνο ζα παξαηεέλεη ην ελ ιφγν δηΪζηεκα κΫζα ζην ΝνΫκβξην. Οη ππεξεζέεο απηΫο 

θαζνξέδνληαη αλαιπηηθΪ θαη πεξηγξΪθνληαη ζηα παξαθΪησ Ϊξζξα: 

 

Άξζξν 10 

Σν πξφβιεκα θχιαμεο-αζθΪιεηαο ηνπ Γάκνπ Μπθφλνπ 

1. To Ϊξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ.4363/2006 νξέδεη φηη: „‟Οη δεκνηηθΫο θαη θνηλνηηθΫο αξρΫο 

δηεπζχλνπλ θαη ξπζκέδνπλ φιεο ηηο ηνπηθΫο ππνζΫζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αξρΫο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζέα , ηελ αλΪπηπμε θαη ηε ζπλερά 

βειηέσζε ησλ ζπκθεξφλησλ  θαη ηεο πνηφηεηαο δσάο ηεο ηνπηθάο θνηλσλέαο. Οη 

αξκνδηφηεηεο ησλ Γάκσλ  αθνξνχλ, θπξέσο ηνπο ηνκεέο ηεο παηδεέαο, πνιηηηζκνχ θαη 

αζιεηηζκνχ, ζηνπο νπνένπο πεξηιακβΪλνληαη, ηδέσο: 1. Καηαζθεπά, δηαρεέξηζε θαη βειηέσζε 

ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπ εζληθνχ ζπζηάκαηνο ηεο πξσηνβΪζκηαο θαη 

δεπηεξνβΪζκηαο Παηδεέαο θαη ηδηαέηεξα ε ζπληάξεζε, ε θαζαξηφηεηα θαη ε θχιαμε ησλ 

ΑΔΑ: ΨΘΔΦΩΚΚ-8Υ9



55 

 

ζρνιηθψλ θηηξέσλ θαη ζην Ϊξζξν 178  φηη:  «Οη  Γάκνη θαη νη Κνηλφηεηεο νθεέινπλ λα 

δηαηεξνχλ, λα πξνζηαηεχνπλ θαη λα δηαρεηξέδνληαη ηελ θΪζε εέδνπο πεξηνπζέα ηνπο κε ηξφπν 

επηκειά θαη απνδνηηθφ».  

 

ηνπο θνξπθαένπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζε παγθφζκην επέπεδν ζπγθαηαιΫγεηαη θαη ηε 

θεηηλά πεξένδν ε Μχθνλνο. Πιάζνο επηζθεπηψλ επΫιεμαλ γηα κηα αθφκα ρξνληΪ ην λεζέ σο 

ηφπν ησλ δηαθνπψλ ηνπο, γεγνλφο πνπ Ϋρεη νδεγάζεη ζε θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο ηνπηθάο 

επαγγεικαηηθάο θαη νηθνλνκηθάο δξαζηεξηφηεηαο. Δλ ηνχηνηο, ηε θεηηλά ρξνληΪ, ε Μχθνλνο 

ζηεξεέηαη επαξθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, νη νπνένη κε ηε δξΪζε ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαζθαιέζνπλ ηελ ηΪμε θαη ηε λνκηκφηεηα ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ, φπσο θαη λα 

θαιιηεξγάζνπλ ην αέζζεκα αζθΪιεηαο ζηνπο επηζθΫπηεο καο. Υσξέο Γεκνηηθά Αζηπλνκέα, 

κε ηελ Αζηπλνκέα ππνζηειερσκΫλε θαη ηαπηφρξνλα επηθνξηηζκΫλε λα επηδηψθεη λα επηηχρεη 

απνηειΫζκαηα ρσξέο ηνλ απαξαέηεην αξηζκφ πξνζσπηθνχ, ην λεζέ βξέζθεηαη «αλνρχξσην» 

ζηνλ ηνκΫα ησλ ειΫγρσλ θαη ηεο επηβνιάο πξνζηέκσλ γηα παξαβΪζεηο πνπ ηεινχληαη 

 

ΠαξΪιιεια, ν Γάκνο Μπθφλνπ Ϋρεη νηθηζηηθφ ηζηφ κε αξθεηΫο ηδηαηηεξφηεηεο σο πξνο ηελ 

ζχλζεζε ησλ θαηνέθσλ, ηελ νξγΪλσζε ησλ δξαζηεξηνηάησλ  θαη σο εθ ηνχηνπ κε 

δηαθνξεηηθΫο αλΪγθεο. Οη εγθαηαζηΪζεηο ηνπ Γάκνπ ιφγσ ηεο απνθεληξσκΫλεο δνκάο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξΫρεη ζηνπο πνιέηεο, θιηκαθψλνληαη ζε φιε ηελ εδαθηθά Ϋθηαζε. Σα 

αθέλεηα ηνπ Γάκνπ, η θνηλφρξεζηνη ρψξνη φπσο παηδηθΫο ραξΫο, δεκνηηθΪ θνηκεηάξηα , 

ζρνιεέα πθέζηαληαη θζνξΫο - κηθξάο ά κεγΪιεο θιέκαθαο - απφ δηΪθνξεο αηηέεο νη νπνέεο ηνλ 

ηειεπηαέν θαηξφ ιφγσ ηεο θαηΪξγεζεο ηεο Γεκνηηθάο Αζηπλνκέαο αιιΪ θαη ηεο 

ππνζηειΫρσζεο ηνπ Αζηπλνκηθνχ Σκάκαηνο Μπθφλνπ , Ϋρνπλ εληαζεέ.  

 

Ζ πξνζηαζέα θαη ε αζθΪιεηα ησλ δεκνηηθψλ  θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ  θαη ησλ ρψξσλ πνπ 

βξέζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξέσλ ηνπ Γάκνπ εέλαη κηα απφ ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο Γεκνηηθάο  Αξράο. Όπσο αλαθΫξζεθε ε ππνρξΫσζε ησλ Γάκσλ λα ιακβΪλνπλ 

πξνιεπηηθΪ κΫηξα γηα ηε θχιαμε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ , θαζψο θαη λα πξνζηαηεχνπλ 

ηελ θΪζε εέδνπο πεξηνπζέα ηνπο κε ηξφπν επηκειά θαη απνδνηηθφ, πξνβιΫπεηαη απφ ηηο 

ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ Κψδηθα Γάκσλ θαη Κνηλνηάησλ. 

 

Ζ αλΪζεζε κε αλνηθηφ δηαγσληζκφ ηεο θχιαμεο θαη θξνχξεζεο ησλ θηηξέσλ θαη 

εγθαηαζηΪζεσλ γηα  ηελ πεξένδν απφ 10 Απξηιένπ Ϋσο 10 Ννεκβξένπ 2018 (νη εκεξνκελέεο 

ελδΫρεηαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ αλΪινγα κε ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο) ζε 

ηδησηηθά επηρεέξεζε ζα Ϋρεη επεξγεηηθΪ αλαθιαζηηθΪ  απνηειΫζκαηα αθνχ ζα θπιΪζζνληαη 

θαη νη πΫξημ ησλ θηηξέσλ θνηλφρξεζηνη ρψξνη αιιΪ θαη  θαηΪ ηε κεηΪβαζε ησλ θξνπξψλ απφ 

θηέξην ζε θηέξην θαηΪ ηελ πεξηπνιέα ζα ππΪξρεη κεγαιχηεξε αζθΪιεηα  ζηνπο δεκφηεο θαη 

ηνπο ηνπξέζηεο. Δέλαη δειαδά Ϋλα κΫηξν πνπ θαηαηεέλεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δεκέαο κε ην 

ειΪρηζην θφζηνο γηα ην Γάκν, δεδνκΫλνπ φηη νη επαλεηιεκκΫλεο θζνξΫο θαη βαλδαιηζκνέ 

δεκνηηθψλ θηηξέσλ θαη ρψξσλ ησλ νπνέσλ ε απνθαηΪζηαζε γέλεηαη θαηεπεηγφλησο θαη ad 

hoc ζηνηρέδεη  πξνθαλψο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ εμαζθΪιηζε ελφο επαξθνχο ζπζηάκαηνο 

θχιαμεο, ελψ απνηειεέ θαη εληειψο εζθαικΫλε Ϊζθεζε πνιηηηθάο, θαζψο ζπληζηΪ 

θαηαζηαιηηθά θαη φρη πξνιεπηηθά επΫκβαζε, φπσο ε αηηνχκελε κε ηελ παξνχζα. ΔπηπιΫνλ 

απνζθνπεέ ζηελ κεέσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρά θαη 

αληαπνθξέλεηαη ζε ελαγψλην αέηεκα ησλ δεκνηψλ νη νπνένη πιΫνλ επηζπκνχλ δηαθαψο λα 

αηζζΪλνληαη αζθαιεέο κΫζα ζηα έδηα ηνπο ηα ζπέηηα. 

ην Ϊξζξν 21 παξ. 11 ηνπ λφκνπ 3731/2008 νξέδεηαη φηη : «Οη αλΪγθεο ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο α΄ θαη β΄ γηα ηελ ελ γΫλεη θχιαμε θαη θξνχξεζε ησλ θηηξέσλ, 

εγθαηαζηΪζεσλ θαη ρψξσλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ζπλνδεέα ρξεκαηαπνζηνιψλ, εέλαη 

δπλαηφλ λα θαιχπηνληαη, θαηφπηλ ζρεηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, απφ επηρεηξάζεηο 

παξνράο ππεξεζηψλ αζθαιεέαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκέκσο». 

πλεπψο, ε ππνρξΫσζε ησλ Γάκσλ λα ιακβΪλνπλ πξνιεπηηθΪ κΫηξα γηα ηε θχιαμε ησλ 

θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη ρψξσλ ηνπο, θαζψο θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηελ θΪζε εέδνπο 
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πεξηνπζέα ηνπο κε ηξφπν επηκειά θαη απνδνηηθφ πξνβιΫπεηαη ηφζν απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 

παξαπΪλσ λφκνπ, φζν θαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Κψδηθα Γάκσλ θαη Κνηλνηάησλ. 

 

Άξζξν 20 

Αληηθεέκελν 

Οη ελ ιφγσ ππεξεζέεο αθνξνχλ ζηε θχιαμε θαη αζθΪιεηα ησλ δεκνηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ 

θαζψο θαη ηνπ πεξηβΪιινληα ρψξνπ απηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ δεκνηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, 

ζηελ πξνζηαζέα ησλ δεκνζέσλ αζιεηηθψλ ρψξσλ, παηδηθψλ ραξψλ, θνηκεηεξέσλ,  πΪξθσλ 

θαη πιαηεηψλ απφ βαλδαιηζκνχο, δνιηνθζνξΫο θαη θαηαζηξνθηθΫο επεκβΪζεηο ηξέησλ. 

Ζ παξνχζα κειΫηε πξνβιΫπεη ηηο παξαθΪησ εηδηθφηεξεο ππεξεζέεο: 

Σε θχιαμε θαη αζθΪιεηα φισλ ησλ δεκνηηθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, ησλ ρψξσλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ απηψλ. Οη παξαπΪλσ ππεξεζέεο θχιαμεο θαη αζθΪιεηαο ζα πινπνηνχληαη απφ 

θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλν πξνζσπηθφ θαη λφκηκεο κεζφδνπο θαη κΫζα πνπ ζα δηαζΫηεη ν 

αλΪδνρνο γηα ην φιν ζπκβαηηθφ ρξνληθφ δηΪζηεκα. 

Σελ απνηξνπά εηζφδνπ αηφκσλ κε παξαβαηηθά ζπκπεξηθνξΪ ζε δεκνηηθνχο ρψξνπο θαη 

εγθαηαζηΪζεηο, ζρνιεέα,  γάπεδα θαη δεκνηηθΪ θηέξηα. 

Σελ απνηξνπά κε θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλν πξνζσπηθφ θαη λφκηκα κΫζα θΪζε παξΪλνκσλ 

ελεξγεηψλ (θινπψλ, βαλδαιηζκψλ, θαηαζηξνθψλ, θσηηΪο, θ.η.ι.) απφ Ϊηνκα κε παξαβαηηθά 

ζπκπεξηθνξΪ. 

 

 

 

 

Άξζξν 30 

Σφπνο, ΜΫζνδνη-Πιαέζην ππεξεζηψλ θχιαμεο.  

O ηφπνο ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ, εέλαη ε επξχηεξε πεξηνρά ηνπ Γάκνπ Μπθφλνπ, φπσο 

απηά νξηνζεηεέηαη απφ ηα πθηζηΪκελα φξηα ηνπ. Σα θηέξηα, νη εγθαηαζηΪζεηο θαη νη ρψξνη 

ζηνπο νπνένπο ζα παξΫρνληαη ππεξεζέεο θχιαμεο θαη αζθαιεέαο εέλαη νη αθφινπζνη:  

 

Πξφγξακκα πεξηπνινχλησλ θπιΪθσλ.  

Οη Σνκεέο επζχλεο ησλ πεξηπφισλ νξέδνληαη νη εμάο  :  

 

Α ΣΟΜΔΑ: Υψξα Μπθφλνπ κε πεδά πεξηπνιέα πνπ ζα μεθηλΪεη απφ ηελ πεξηνρά ηεο 

ΦΪκπξηθαο θαη ζα θαηαιάγεη ζην Γεκαξρεέν κε θπθιηθά επηζηξνθά ζην έδην ζεκεέν 

πεξλψληαο ηνπιΪρηζηνλ απφ ηνπο θΪησζη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο: 

Γεκνηηθφ Κνηκεηάξην Αγένπ ΛνπθΪ. 

Γεκνηηθά ηΫγε ΜειΫηεο «Παλαγηψηεο ΚνπζαζαλΪο». 

Πιαηεέα ΑλδξΫα ΓθΫινπ. 

Παηδηθά ΥαξΪ πεξηνράο Αλεκφκπισλ. 

Αλεκφκπινη ηεο Μπθφλνπ  

Μηθξά Βελεηέα – ΑιεπθΪλδξα 

Πιαηεέα Παξαπνξηηαλά 

Λανγξαθηθφ Μνπζεέν 

Γεκαξρεέν Μπθφλνπ  

 

Δπηζηξνθά δηα κΫζνπ  

Πιαηεέα Αγέαο Μνλάο 

ηλε Μαληψ 

1ν Γεκνηηθφ ρνιεέν 

Νεπηαγσγεέα Υψξαο Μπθφλνπ (Πιαηεέα ΛΪθθαο ) 

Παηδηθά ΥαξΪ ΛΪθθαο 

Αλνηθηφ Γεκνηηθφ ΘΫαηξν 

Πιαηεέα ΦΪκπξηθαο 

Γεκνηηθφ Κνηκεηάξην Αγένπ ΛνπθΪ. 
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Β ΣΟΜΔΑ: Υψξα Μπθφλνπ κε πεδά πεξηπνιέα πνπ ζα μεθηλΪεη απφ ην Κηέξην ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακεένπ θαη ζα θαηαιάγεη κε θπθιηθά επηζηξνθά ζην έδην ζεκεέν 

πεξλψληαο ηνπιΪρηζηνλ απφ ηνπο θΪησζη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο: 

Πιαηεέα ΟΣΔ 

Πιαηεέα Αγέαο Άλλαο 

Πιαηεέα Μαληψ 

Γεκνηηθά Βηβιηνζάθε 

ΚΓΔΠΠΑΜ  

Πιαηεέα  Γνπκεληφ 

Γεκνηηθά Πηλαθνζάθε  

Αθέλεην πξηψηε  

Γ.Δ.Τ.Α.Μ 

1ν Γεκνηηθφ ρνιεέν (Πιαηεέα Σξέα ΠεγΪδηα) 

Κηάξην Μαχξνπ (Πιαηεέα Καξανιά θαη Γεκεηξένπ) 

 

Σα ζηαζεξΪ ζεκεέα (θηέξηα)  πνπ θπιΪζζνληαη , αξηζκνχλ ζε 6 θαη αλαιπηηθΪ  εέλαη: 

Γεκνηηθά ηΫγε ΜειΫηεο – Πιαηεέα Νηνρψξε 

Πιαηεέα ΟΣΔ 

Γεκαξρεέν Μπθφλνπ  

Κηέξην Μαχξνπ 

Κηέξην Οηθνλνκηθάο Τπεξεζέαο (αξρεέν) 

Πιαηεέα ΦΪκπξηθαο – Γεκνηηθφ Κνηκεηάξην Αγένπ ΛνπθΪ – πεδφδξνκνο πξνο ΛΪθθα 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεξηνρά Άλσ ΜεξΪο κε πεξηπνιέα πνπ ζα πεξηιακβΪλεη ηηο θΪησζη ηνπνζεζέεο.  

Γεκνηηθφ ΚαηΪζηεκα Αλσ ΜεξΪο 

Γεκνηηθφο Παηδηθφο ηαζκφο Άλσ ΜεξΪο 

Νεπηαγσγεέν Άλσ ΜεξΪο. 

Παηδηθά ΥαξΪ Άλσ ΜεξΪο 

Γεκνηηθφ Κνηκεηάξην Άλσ ΜεξΪο 

Πιαηεέα Άλσ ΜεξΪο 

Πξναχιηνο Υψξνο Μνλαζηεξένπ ΗεξΪο Μνλάο Σνπξιηαλάο 

Γεκνηηθφ ρνιεέν Άλσ ΜεξΪο 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεξηπνιέα κΫζσ νράκαηνο πνπ ζα πεξηιακβΪλεη ελδεηθηηθΪ ηηο θΪησζη 

ηνπνζεζέεο.  

ΓπκλΪζην Μπθφλνπ 

2ν Γεκνηηθφ Μπθφλνπ  

Λχθεην θαη ΔΠΑΛ Μπθφλνπ 

Γεκνηηθφ Παηδηθφ ηαζκφ (πεξηνρά Αεξνδξνκένπ) 

Απνζάθε Γάκνπ (πεξηνρά Υαξαλνχ) 

Γεκνηηθφ Γάπεδν Κφξθνο 

ΒΗΟΚΑ (πεξηνρά Αιενκαλδξα) 

Σερληθά Τπεξεζέα θαη Κ.Δ.Π. (Αξγχξαηλα) 

Νεπηαγσγεέν (πεξηνρά ΜαξΪζη) 

Νεπηαγσγεέν (πεξηνρά ΦηειηΪο) 

Γεκνηηθφ Γάπεδν Άλσ ΜεξΪο 

 

 

Άξζξν 40.  ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ζ ζπλνιηθά πξνυπνινγηζζεέζα δαπΪλε γηα ηελ αλΪζεζε παξνράο ηεο ππεξεζέαο 

«ΓΑΠΑΝΔ ΦΤΛΑΞΖ ΚΣΗΡΗΧΝ (Ϊξζ. 21 παξ.11 ηνπ λ.3731/2008)», αλΫξρεηαη ζηα 

245.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ. 

Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο εηάζηαο δαπΪλεο Ϋρνπλ ιεθζεέ ππφςε νη ακνηβΫο ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ Ϋρνπλ ππνινγηζζεέ κε βΪζε ηελ Δζληθά Γεληθά πιινγηθά ζχκβαζε 
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Δξγαζέαο, ην δηνηθεηηθφ θφζηνο, ην θφζηνο αλαισζέκσλ, φισλ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πιάξε εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ ζε ζρΫζε κε ηηο ηερληθΫο απαηηάζεηο θαζψο θαη ην 

εξγαζηαθφ θΫξδνο. 

Α) Σε θχιαμε θαη θξνχξεζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη θνηλνρξάζησλ 

ρψξσλ σο θΪησζη γηα ηελ πεξένδν 10 Οθησβξένπ Ϋσο 31 Οθησβξένπ 2018: 

 

Υψξνο ΑζθΪιεηαο & Φχιαμεο ΧξΪξην Απαζρφιεζεο 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ πιαηεέα 

ΦΪκπξηθαο 

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ  Πιαηεέα 

ΟΣΔ 

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

 

Β) Σεο θχιαμεο θαη θξνχξεζεο ησλ δεκνηηθψλ θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη θνηλνρξάζησλ 

ρψξσλ σο θΪησζη γηα ηελ πεξένδν 1ε Ηνπλένπ Ϋσο 9 Οθησβξένπ 2018.  

 

Υψξνο ΑζθΪιεηαο & Φχιαμεο ΧξΪξην Απαζρφιεζεο 

Α ΣΟΜΔΑ: Υψξα Μπθφλνπ κε πεδά 

πεξηπνιέα  

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Β ΣΟΜΔΑ: Υψξα Μπθφλνπ κε πεδά 

πεξηπνιέα  

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ 

θηηξένπ ηνπ Γεκαξρεένπ - Κηέξην Μαχξνπ  

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ πιαηεέα 

ΦΪκπξηθαο 

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ  Γεκνηηθά 

ηΫγε ΜειΫηεο – Πιαηεέα Νηνρψξε 

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ  Πιαηεέα 

ΟΣΔ 

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεξηνρά Άλσ ΜεξΪο κε 

πεξηπνιέα  

19.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεξηνρά ΠΔΡΗΠΟΛΗΑ ΜΔΧ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 
– 19.00 

 

 

ηνλ ππνθΪθειν ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα πξΫπεη λα ππνινγέδεηαη ην θφζηνο θαη 

λα απεηθνλέδεηαη κε ζαθάλεηα ν ππνινγηζκφο ηεο δαπΪλεο : 

Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ πξΫπεη λα ππνβιεζεέ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ αλαθΫξεηαη 

αλαιπηηθΪ ζηε δηαθάξπμε 

Ζ πλνιηθά ΓαπΪλε ηεο Καζαξάο Αμέαο, ην πλνιηθφ ΦΠΑ θαη ην πλνιηθφ Πνζφ κε ΦΠΑ 

ην νπνέν απνηειεέ θαη ην χλνιν ηεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο ηνπ ππνςεθένπ. 

 

Άξζξν 50  ΜΫζνδνη – Πιαέζην – Παξερφκελεο Τπεξεζέεο – Τπνρξεψζεηο 

Οη ππεξεζέεο θχιαμεο θαη αζθΪιεηαο κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ κε ηελ απαζρφιεζε 

ηθαλνχ αξηζκνχ αηφκσλ (θπιΪθσλ) θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλσλ θαη εθνδηαζκΫλσλ.  
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α) Οη θχιαθεο πεδνπφξνο πεξηπνιέαο: 

Θα εέλαη νξγαλσκΫλνη θαη ζα θαιχπηνπλ βΪξδηεο σο θΪησζη: 

 

Γηα ηε Α πεξένδν : 

 

Υψξνο ΑζθΪιεηαο & 

Φχιαμεο 

ΧξΪξην 

Απαζρφιεζεο 

ΑΣΟΜΑ 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ πιαηεέα ΦΪκπξηθαο 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ  Πιαηεέα ΟΣΔ 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

 

Γηα ηε Β πεξένδν : 

 

Υψξνο ΑζθΪιεηαο & 

Φχιαμεο 

ΧξΪξην 

Απαζρφιεζεο 
ΑΣΟΜΑ 

Α ΣΟΜΔΑ: Υψξα 

Μπθφλνπ κε πεδά πεξηπνιέα  

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Β ΣΟΜΔΑ: Υψξα Μπθφλνπ 

κε πεδά πεξηπνιέα  

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεξηνρά Άλσ 

ΜεξΪο κε πεξηπνιέα  

19.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεξηνρά 

ΠΔΡΗΠΟΛΗΑ ΜΔΧ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 

15.00 – 19.00 1 

 

Θα πεξηΫξρνληαη – πεξηπνινχλ ζηνπο ρψξνπο πνπ αλαθΫξζεθαλ παξαπΪλσ  

Θα ζπλεξγΪδνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε θΪζε παξΪλνκεο ελΫξγεηαο κε ην Αζηπλνκηθφ Σκάκα 

ηεο πεξηνράο. ε πεξέπησζε πξνζσξηλάο απνπζέαο ηεο αζηπλνκηθάο δχλακεο νη εηζβνιεέο ζα 

εληνπέδνληαη, ζα απσζνχληαη θαη ηαπηφρξνλα ζα ελεκεξψλεηαη ην Αζηπλνκηθφ Σκάκα γηα ηε 

δέσμά ηνπο. 

Ζ εηαηξεέα ζα δηαζΫηεη θΫληξν ιάςεο ζεκΪησλ, ψζηε λα ππΪξρεη επηθνηλσλέα ηνπ θΫληξνπ κε 

ηα πεδνπφξα Σκάκαηα ην Γάκν  θαη ηνπο Γεκφηεο ζε νπνηαδάπνηε θιάζε ηνπο. 

Ζ θαιά ιεηηνπξγέα ηνπ ζπζηάκαηνο ζα δηαζθαιέδεηαη θαη απφ ην πξφγξακκα εληνπηζκνχ 

(GPS) ησλ θηλάζεσλ ησλ πεδνπφξσλ ηκεκΪησλ ψζηε αλΪ πΪζα ζηηγκά λα πξνθχπηεη ε 

παξνπζέα θαη ε θέλεζε ηνπο.  

Οη κνλΪδεο θχιαμεο (Μ.Φ.) ππνζηεξέδνληαη απφ ην θαηΪιιειν δπλακηθφ θαη ην 

επηρεηξεζηαθφ θΫληξν ηεο εηαηξεέαο. 

β)  Οη θχιαθεο ησλ Ϋμη (6) ζηαζεξψλ ζεκεέσλ (θηηξέσλ) : 

Σε θχιαμε ησλ Ϋμη ζηαζεξψλ ζεκεέσλ ζα θαιχπηνπλ ηα ζεκεέα σο θΪησζη:  

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ ηνπ θηηξένπ ηνπ 

Γεκαξρεένπ - Κηέξην Μαχξνπ  

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ πιαηεέα ΦΪκπξηθαο 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ  Γεκνηηθά ηΫγε 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 
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ΜειΫηεο – Πιαηεέα Νηνρψξε 23.00 – 07.00 1 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ  Πιαηεέα ΟΣΔ 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

 

Ζ παξαπΪλσ θαηαλνκά δελ εέλαη δεζκεπηηθά θαη ππφθεηηαη ζε αιιαγΫο, αλΪινγα κε ηηο 

αλΪγθεο. Ζ επηβιΫπνπζα ππεξεζέα ηνπ Γάκνπ κπνξεέ θΪζε θνξΪ λα ππθλψλεη ά λα αξαηψλεη 

κε Ϋγγξαθε εληνιά ηεο ηηο κνλΪδεο θχιαμεο αλΪ βΪξδηα. 

 

Παξερφκελεο ππεξεζέεο απφ θχιαθεο αζθαιεέαο. 

Οη ππεξεζέεο πνπ παξΫρνληαη απφ ηνπο θχιαθεο εέλαη νη εμάο: 

Πεξηκεηξηθφο Ϋιεγρνο ηνπ θηηξένπ θαηΪ ηελ αλΪιεςε ηεο ππεξεζέαο ηνπο 

Έιεγρνο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξέσλ (φπνπ απηφ εέλαη αλαγθαέν θαη νξέδεηαη απφ 

ηνλ Γάκν). 

Παξνρά πιεξνθνξηψλ ζηνπο Γεκφηεο θαη ζηνπο επηζθΫπηεο (ην εέδνο ησλ πιεξνθνξηψλ ζα 

νξηζζεέ απφ ηνλ Γάκν). 

Δθαξκνγά ζρεδέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηΪθησλ αλαγθψλ (ΒΪζεη ζρεδένπ ηνπ ππεχζπλνπ 

αζθαιεέαο) . 

 

Παξερφκελεο ππεξεζέεο απφ πεξηπνιέεο 

Οη ππεξεζέεο πνπ παξΫρνληαη απφ ηηο  εμσηεξηθΫο πεξηπφινπο εέλαη νη εμάο: 

Δμσηεξηθά πεξηπνιέα ζε φιε ηελ Ϋθηαζε ησλ πξνθαζνξηζκΫλσλ δηαδξνκψλ . 

Τπνβνιά θαζεκεξηλάο αλαθνξΪο ηεο βΪξδηαο ηνπο  

Τπνβνιά αλαθνξΪο ζηε Γηεχζπλζε ΠεξηβΪιινληνο γηα ζΫκαηα αζθΪιεηαο (π.ρ. πηψζε 

δΫλδξσλ, βιΪβεο ζε δέθηπα, ειιηπάο θσηηζκφο  θηι.)  

Έιεγρνο ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ησλ θηηξέσλ θΪζε δχν ψξεο ειεγρφκελν απφ ηα check point. 

Αλακνλά θαη θχιαμε ζε θηέξην κΫρξη ηελ επέ ηφπνπ παξνπζέα ηεο αζηπλνκέαο (κφλν αλ 

δηαπηζησζεέ θΪπνηνο βαλδαιηζκφο θ.η.ι.)   

Άκεζε επΫκβαζε ζε πεξέπησζε πνπ εηδνπνηεζεέ απφ ηνπο ζπλαδΫιθνπο ζηνλ αζχξκαην (πρ 

γηα ιφγνπο Ϋθηαθηεο αλΪγθεο ά απφ ην θΫληξν ιάςεο ζεκΪησλ ηνπ ζπλαγεξκνχ  ).  

 

Τπνρξεψζεηο θπιΪθσλ 

Σν πξνζσπηθφ θχιαμεο νθεέιεη λα αθνινπζεέ νξηζκΫλνπο θαλφλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθά 

Ϊζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Οη θαλφλεο απηνέ απνξξΫνπλ απφ ην ζρΫδην θχιαμεο ηνπ θαη 

Ϋρνπλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηάξα. 

πγθεθξηκΫλα, θΪζε εξγαδφκελνο ζηελ ππεξεζέα θχιαμεο νθεέιεη: 

Να  Ϋρεη καδέ ηνπ: 

1) Αληέγξαθν ηεο Ϊδεηαο εξγαζέαο,  

2) Δλδεηθηηθά ηαπηφηεηα SECURITY  θαηΪ ηελ πξνζΫιεπζε ζην ρψξν εξγαζέαο γηα ηελ 

αλΪιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

3) Αζχξκαην θνξηηζκΫλν. 

Να θνξΪεη ζχκθσλα κε ην λφκν ην αιεμέζθαηξν γηιΫθν. 

Να θνξΪεη ηελ εγθεθξηκΫλε ζηνιά ηεο εηαηξεέαο κε ελζσκαησκΫλν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηνπ 

Γάκνπ Μπθφλνπ ην νπνέν ζα εέλαη ζε εκθαλΫο ζεκεέν θαη ζηηο δχν φςεηο ηεο ζηνιάο ζε 

ειιεληθΪ θαη αγγιηθΪ.  

Να γλσξέδνπλ ζε βαζηθφ επέπεδν ηνπιΪρηζηνλ κέα μΫλε γιψζζα. 

Να θΪλεη αλΪιεςε βΪξδηαο ηνπιΪρηζηνλ 15 ιεπηΪ πξηλ ηελ ψξα Ϋλαξμεο θαη λα απνρσξεέ 5 

ιεπηΪ κεηΪ ηε ιάμε ηεο ψζηε λα ππΪξρεη ρξφλνο γηα ελεκΫξσζε ηνπ επφπηε ηεο εηαηξεέαο 

θαη ζπκπιάξσζε ηνπ  εληχπνπ  αλαθνξΪο. 

Να ελεκεξψλεη ην βηβιέν ζπκβΪλησλ κε ηελ Ϋλαξμε ηεο βΪξδηαο 

Να δηαηεξεέ ζε Ϊξηζηε θαηΪζηαζε ηα πιηθΪ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θχιαμε (θαθφο, 

αζχξκαηνο, αδηΪβξνρν, ηδΪθεη, βηβιέν θχιαμεο) 

Να κελ θΪλεη ρξάζε αιθννινχρσλ πνηψλ ά Ϊιισλ νπζηψλ πνπ κπνξεέ  λα επεξεΪζνπλ ηελ 

εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

ΑΔΑ: ΨΘΔΦΩΚΚ-8Υ9



61 

 

Να κελ εθηειεέ νπνηαδάπνηε Ϊιιε δξαζηεξηφηεηα, πνπ δελ ζρεηέδεηαη κε ηελ εθηΫιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ  θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ππεξεζέαο. 

Να ρξεζηκνπνηεέ ηα πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ηεο εηαηξεέαο  (νράκαηα, ηειεθσληθΫο ζπζθεπΫο,  

Ζ/Τ) απνθιεηζηηθΪ γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο. 

Να ζπκπεξηθΫξεηαη απζηεξΪ ππεξεζηαθΪ θαη κε εππξΫπεηα. 

Να ηεξεέ ερΫκπζε ζηΪζε ζε φηη ζρεηέδεηαη κε ηελ εθηΫιεζε ησλ  θαζεθφλησλ ηνπ. 

Να ζπλεξγΪδεηαη κε ηηο θξαηηθΫο αξρΫο (Αζηπλνκέα , Δ.Κ.Α.Β., Ππξνζβεζηηθά θιπ.) 

Να επηθνηλσλεέ κε ην Γξαθεέν ΑζθΪιεηαο-Φχιαμεο γηα ζΫκαηα ππεξεζηαθΪ θαη γηα ζΫκαηα 

πνπ ζρεηέδνληαη κε ηα θαζάθνληα θαη ηηο  ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Να κε θΫξεη ά ρξεζηκνπνηεέ νπνηνπδάπνηε εέδνπο νπιηζκφ  (ρεηξνπΫδεο, ζπξΫη, γθινκπ θιπ.) 

Να θξνληέδεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ην πξφγξακκα ησλ βαξδηψλ θχιαμεο. 

 

Άξζξν 60 πκπιεξσκαηηθΪ θαζάθνληα πξνζσπηθνχ θχιαμεο - Κπξψζεηο 

Οη κνλΪδεο θχιαμεο ζα πξΫπεη επηπξνζζΫησο: 

ε ζπλελλφεζε πΪληνηε κε ηε Γηνέθεζε ηνπ Γάκνπ (Γάκαξρν ά θαηΪ πεξέπησζε, 

Αληηδάκαξρν), λα επηδηψθνπλ ηελ απφ ηα παξηζηΪκελα αζηπλνκηθΪ φξγαλα  δέσμε ησλ 

παξαλνκνχλησλ ά φζσλ απνπεηξψληαη λα παξαλνκάζνπλ.  

 

Κπξψζεηο Φχιαθα Αζθαιεέαο  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθά παξνρά ησλ ππεξεζηψλ αζθΪιεηαο θαη θχιαμεο ζην Γάκν θξέλεηαη 

αλαγθαέα ε δηεμαγσγά εθφδσλ  ψζηε λα δηαζθαιέδεηαη ε ηάξεζε ησλ θαλνληζκψλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ε πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ πιεκκειάο 

Ϊζθεζε θαζεθφλησλ ζα επηβΪιινληαη θπξψζεηο . 

 

Άξζξν  70  Πξνζσπηθφ – Δμνπιηζκφο - Δπνπηεέα  

Με βΪζε ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 50 ζρεηηθΪ κε ηηο κνλΪδεο θχιαμεο (Μ.Φ.) αλΪ βΪξδηα 

ην ειΪρηζηα απαηηνχκελν πξνζσπηθφ εέλαη ην θΪησζη: 

Γηα ηε Α πεξένδν : 

Υψξνο ΑζθΪιεηαο & 

Φχιαμεο 

ΧξΪξην 

Απαζρφιεζεο 

ΑΣΟΜΑ 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ πιαηεέα ΦΪκπξηθαο 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεξηθξνχξεζε εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ  Πιαηεέα ΟΣΔ 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

 

Β Πεξένδνο  

Υψξνο 

ΑζθΪιεηαο & 

Φχιαμεο 

ΧξΪξην 

Απαζρφιεζεο 
ΑΣΟΜΑ 

Α ΣΟΜΔΑ: 

Υψξα Μπθφλνπ 

κε πεδά 

πεξηπνιέα  

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Β ΣΟΜΔΑ: 

Υψξα Μπθφλνπ 

κε πεδά 

πεξηπνιέα  

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεξηθξνχξεζε 

εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ ηνπ 

θηηξένπ ηνπ 

Γεκαξρεένπ - 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 
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Κηέξην Μαχξνπ  

Πεξηθξνχξεζε 

εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ πιαηεέα 

ΦΪκπξηθαο 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεξηθξνχξεζε 

εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ  

Γεκνηηθά ηΫγε 

ΜειΫηεο – 

Πιαηεέα 

Νηνρψξε 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεξηθξνχξεζε 

εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ  Πιαηεέα 

ΟΣΔ 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Γ ΣΟΜΔΑ: 

Πεξηνρά Άλσ 

ΜεξΪο κε 

πεξηπνιέα  

19.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Γ ΣΟΜΔΑ: 

Πεξηνρά 

ΠΔΡΗΠΟΛΗΑ 

ΜΔΧ 

ΟΥΖΜΑΣΟ 

15.00 – 19.00 1 

 

Σν πξνζσπηθφ ζα εέλαη θαηΪιιεια εθπαηδεπκΫλν ψζηε λα εξγΪδεηαη απνηειεζκαηηθΪ, 

ηεξψληαο ηε λνκνζεζέα θαη ζε ζπλεξγαζέα πΪληνηε κε ηηο αζηπλνκηθΫο αξρΫο γηα ηελ 

πεξηθξνχξεζε ηνπ Γάκνπ. 

Οη θχιαθεο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηνπλ ηνπιΪρηζηνλ ηνλ παξαθΪησ εμνπιηζκφ: 

Δηδηθνχο θαθνχο πεξηπνιέαο 

Αζχξκαηε ελδνεπηθνηλσλέα 

Δηαηξηθά θηλεηά ηειεθσλέα 

Ζιεθηξνληθά ζεκεηαθά αλαγλψξηζε 

 

ΔπνπηηθΫο δηαδηθαζέεο αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ. 

Ζ ζπλεράο αλαβΪζκηζε θαη βειηέσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θχιαμεο πξνυπνζΫηεη 

ζπζηεκαηηθφ Ϋιεγρν θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θχιαμεο. ηελ θαηεχζπλζε απηά 

Ϋρνπλ νξηζηεέ νη αθφινπζεο επνπηηθΫο δηαδηθαζέεο: 

Α)εκεέα ειεθηξνληθνχ ειΫγρνπ 

Β)Αηνκηθφ θχιιν αμηνιφγεζεο θχιαθα 

Γ)Έληππν αμηνιφγεζεο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θχιαμεο. 

 

Άξζξν 80 -  ΓηΪξθεηα εξγαζηψλ 

Οη ππεξεζέεο θχιαμεο αθνξνχλ ηελ ρξνληθά πεξένδν πΫληε (5) κελψλ αξρνκΫλεο απφ ηελ 

ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ αληέζηνηρε θαηαλνκά . 

 

 

Άξζξν 90 - Οράκαηα – Δμνπιηζκφο  

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηπνιηθΪ νράκαηα ηεο εηαηξεέαο γηα ηελ κεηαθνξΪ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζηελ Άλσ ΜεξΪ (θαη ειΪρηζην Ϋλα) αιιΪ θαη γηα πεξέπησζε Ϋθηαθηεο αλΪγθεο. Θα θΫξνπλ 

ηα δηαθξηηηθΪ ζάκαηα ηεο εηαηξεέαο θαη θσηεηλά ζάκαλζε ζηελ νξνθά, βΪζεη ηεο 

λνκνζεζέαο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεέα ηνπ Γάκνπ δειαδά «ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ: 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΦΤΛΑΞΖ». 

ΑΔΑ: ΨΘΔΦΩΚΚ-8Υ9



63 

 

 

Άξζξν 10ν - Απαηηάζεηο απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο 

Άδεηα Λεηηνπξγέαο ηνπ Ν.2518/97 φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3707/2008,  

ζε ηζρχ ηφζν θαηΪ ηελ ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο, φζν θαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. ε πεξέπησζε αλΪθιεζεο ηεο Ϊδεηαο ε ζχκβαζε ζα 

θαηαγγΫιιεηαη αδεκέσο απφ ην Γάκν. ε πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο ζα πξΫπεη λα 

θαηαηεζεέ γηα θαζΫλα κΫινο μερσξηζηΪ 

Έγθξηζε ηχπνπ ζηνιάο απφ ην αξκφδην Τπνπξγεέν. 

ΚαηΪινγν - πειαηνιφγην, φπνπ ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη πξαγκαηνπνηάζεη αληέζηνηρεο ππεξεζέεο 

κΫζα ζηα ηειεπηαέα ηξέα  (3) Ϋηε, ν νπνένο λα ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθά πεξηγξαθά ησλ 

ζπκβΪζεσλ. Ο πξνζθΫξσλ ζα πξΫπεη λα Ϋρεη νινθιεξψζεη ηελ ηειεπηαέα ηξηεηέα, 

ηνπιΪρηζηνλ ηξεηο (3) ζπκβΪζεηο ζε παξαπΪλσ απφ κέα (1) ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζηνλ ηνκΫα 

ηεο παξνράο ππεξεζηψλ ζηαηηθψλ θπιΪμεσλ δεκνζέσλ θηηξέσλ θαη θνηλνρξάζησλ ρψξσλ 

θαη λα Ϋρεη εθηειΫζεη πεξηπνιέεο. 

δ 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

ΦΟΡΔΑ 

(ΠΔΛΑΣΖ) 

ΠΔΡΗΟΓΟ 

ΤΜΒΑΖ 

(ΑΠΟ - 

ΔΧ) 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΔΣΖΗΑ 

ΑΞΗΑ 

ΤΜΒΑΖ 

ΠΛΖΘΟ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

            

            

            

 

Χο απνδεηθηηθφ εκπεηξέαο νξέδνληαη ηα αληέγξαθα ησλ ζρεηηθψλ ζπκβΪζεσλ. 

Βεβαέσζε απηνςέαο ησλ θηηξέσλ, εγθαηαζηΪζεσλ θαη ρψξσλ ηνπ Γάκνπ Μπθφλνπ , ε νπνέα 

ρνξεγεέηαη απφ ηνλ Γάκν  

Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο γηα ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ISO 9001:2008 ά ηζνδχλακν θαη 

πηζηνπνηεηηθφ OHSAS 18001:2007 ά ηζνδχλακν (χζηεκα δηαρεέξηζεο  πγεέαο θαη 

αζθΪιεηαο ζηελ εξγαζέα)  

Πηζηνπνηεηηθφ αζθΪιηζεο γεληθάο αζηηθάο επζχλεο νξένπ ηνπιΪρηζηνλ 300.000,00 €.  

Αληέγξαθα ά απνζπΪζκαηα ηζνινγηζκψλ θαηΪ ηξεέο (3) πξνεγνχκελεο ηνπ Ϋηνπο δηελΫξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθΫο ρξάζεηο, απφ ηηο νπνέεο ζα απνδεηθλχεηαη ε αλΪ Ϋηνο 

θεξδνθνξέα ηεο επηρεέξεζεο. Ο πξνζθΫξσλ ζα πξΫπεη Ϋρεη θχθιν εξγαζηψλ χςνπο 

ηνπιΪρηζηνλ 750.000,00€ ηα ηειεπηαέα ηξέα (3) ρξφληα. Ο θχθινο εξγαζηψλ λα πξνΫξρεηαη 

απνθιεηζηηθΪ απφ ππεξεζέεο θχιαμεο. 

Αληέγξαθν Βεβαέσζεο Έλαξμεο Δξγαζηψλ απφ ηελ Γ.Ο.Τ ζηελ νπνέα ππΪγεηαη ε 

επηρεέξεζε, απφ ηελ νπνέα ζα πξνθχπηεη ε θαη‟ ειΪρηζηνλ ηξηεηάο ιεηηνπξγέα ηεο. 

ΚαηΪζηαζε ζηελ νπνέα ζα εκθαλέδεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκΫλσλ ζηελ επηρεέξεζε. 

Απνδεηθηηθφ φηη ην ΚΫληξν Λάςεσο εκΪησλ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθάο 

παξαθνινχζεζεο. Χο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα, νξέδνληαη νη εθηππψζεηο κηαο εβδνκΪδαο εληφο 

ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ. 

Απνδεηθηηθφ φηη νη θχιαθεο ηεο ππφ αλΪζεζεο ππεξεζέαο  δηαζΫηνπλ αλΪινγε εκπεηξέα ζε 

αληέζηνηρεο ππεξεζέεο. 

ΚαηΪινγν ζρεηηθΪ κε ηα κεραλάκαηα, ηηο εγθαηαζηΪζεηο, ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ηα 

πεξηπνιηθΪ απηνθέλεηα πνπ ζα δηαζΫζεη γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. ε πεξέπησζε πνπ 

ν ζπκκεηΫρσλ δελ δηαζΫηεη πεξηπνιηθΪ νράκαηα, αληέγξαθν πξνζθνξΪο κε ηελ εηαηξεέα πνπ 

ζα ηα κηζζψζεη, αλαγξΪθνληαο ηνλ φξν ζρεηηθΪ κε ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο Ϊδεηαο 

θπθινθνξέαο.  

Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδένπ, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ν δηαγσληδφκελνο ζθνπεχεη 

λα πξνζεγγέζεη ηελ εθηΫιεζε ηνπ ζπλνιηθνχ Ϋξγνπ θχιαμεο. Σν επηρεηξεζηαθφ ζρΫδην ζα 

πξΫπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ πεξηγξαθά ηεο κεζνδνινγέαο πινπνέεζεο γηα ηελ επηηπρά 

εθηΫιεζά ηνπ θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κΫζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζα δνζεέ ζπκπιεξσκΫλν ην θΪησζη Ϋληππν: 
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ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

α/α ΣΟΗΥΔΗΑ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΣΟΜΧΝ 

ΜΖΝΗΑΗΟ 

ΚΟΣΟ 

ΚΑΣ' 

ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΜΖΝΗΑΗΟ 

ΚΟΣΟ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ ΓΗΑ 

ΔΠΣΑ ΜΖΝΔ 

Δ ΔΤΡΧ 

1 

Ύςνο πξνυπνινγηζκΫλνπ 

πνζνχ πΪζεο θχζεσο 

λνκέκσλ απνδνρψλ  

       

2 

Ύςνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκΫλνπ πνζνχ 

γηα επηδφκαηα αδεέαο 

δψξσλ ΠΪζρα - 

ΥξηζηνπγΫλλσλ θαη 

θφζηνο αληηθαηΪζηαζεο   

       

3 

Ύςνο αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ κε βΪζε ηα 

αλσηΫξσ  

πξνυπνινγηζζΫληα πνζΪ ( 

Δξγνδνηηθά εηζθνξΪ) 

       

4 

Ύςνο δηνηθεηηθνχ 

θφζηνπο παξνράο ησλ 

ππεξεζηψλ  

       

5 Ύςνο αλαισζέκσλ        

6 
Ύςνο εξγνιαβηθνχ 

θΫξδνπο 
       

7 

Ύςνο λνκέκσλ θξαηάζεσλ 

πνπ επηβαξχλνπλ ησλ 

αλΪδνρν 

      

ΤΝΟΛΟ€ (ΥΧΡΗ ΦΠΑ)   

ΦΠΑ  

 

 Τ Ν Ο Λ Ο  ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ  ( € ) 

 

  

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ……… 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν -  ΛνηπΫο δηαηΪμεηο 

ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Μχθνλνο,   ……………… 

                   Ο πληΪμαο 

                 

       

     

ΓΔΛΟΤΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΞΧΡΑΨΜΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

              ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

               Μχθνλνο………….. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

α/α ΣΟΗΥΔΗΑ 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΣΟΜΧΝ 

ΜΖΝΗΑΗΟ 

ΚΟΣΟ 

ΚΑΣ' 

ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΜΖΝΗΑΗΟ 

ΚΟΣΟ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ ΓΗΑ 

ΔΠΣΑ ΜΖΝΔ 

Δ ΔΤΡΧ 

1 

Ύςνο πξνυπνινγηζκΫλνπ 

πνζνχ πΪζεο θχζεσο 

λνκέκσλ απνδνρψλ  

       

2 

Ύςνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκΫλνπ πνζνχ 

γηα επηδφκαηα αδεέαο 

δψξσλ ΠΪζρα - 

ΥξηζηνπγΫλλσλ θαη 

θφζηνο αληηθαηΪζηαζεο   

       

3 

Ύςνο αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ κε βΪζε ηα 

αλσηΫξσ  

πξνυπνινγηζζΫληα πνζΪ ( 

Δξγνδνηηθά εηζθνξΪ) 

       

4 

Ύςνο δηνηθεηηθνχ 

θφζηνπο παξνράο ησλ 

ππεξεζηψλ  

       

5 Ύςνο αλαισζέκσλ        

6 
Ύςνο εξγνιαβηθνχ 

θΫξδνπο 
       

7 

Ύςνο λνκέκσλ θξαηάζεσλ 

πνπ επηβαξχλνπλ ησλ 

αλΪδνρν 

      

ΤΝΟΛΟ€ (ΥΧΡΗ ΦΠΑ)   

ΦΠΑ  

 

 Τ Ν Ο Λ Ο  ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ  ( € ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

(ηφπνο) …… 

(εκεξνκελέα)………… 

 

Ο ΠξνζθΫξσλ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI –ΣΔΤΓ  

 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

[Ϊξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θΪησ ησλ νξέσλ ησλ νδεγηψλ 

ΜΫξνο Η: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫαi  θαη ηε 

δηαδηθαζέα αλΪζεζεο 

Παξνρά πιεξνθνξηψλ δεκνζέεπζεο ζε εζληθφ επέπεδν, κε ηηο νπνέεο εέλαη δπλαηά ε 

αδηακθηζβάηεηε ηαπηνπνέεζε ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Α: Ολνκαζέα, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο (αα)/ 

αλαζΫηνληα θνξΫα (αθ) 

- Ολνκαζέα: ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  

- Κσδηθφο  ΑλαζΫηνπζαο Αξράο / ΑλαζΫηνληα ΦνξΫα ΚΖΜΓΖ : [6200] 

- Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [Γεκαξρηαθφ ΚαηΪζηεκα Γηαιφο - Αθηά 

ΚακπΪλε, 84600, Μχθνλνο] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο: [Μηραάι Αζεκνκχηεο - ηΪεο] 

- ΣειΫθσλν: [+302289360100] 

- Ζι. ηαρπδξνκεέν: [mayor@mykonos.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδέθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εΪλ ππΪξρεη): 

[http://www.mykonos.gr/] 

Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο 

- Σέηινο ά ζχληνκε πεξηγξαθά ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): [ΓΑΠΑΝΔ ΦΤΛΑΞΖ ΚΣΗΡΗΧΝ, Ϊξζ. 21 παξ.11 ηνπ λ.3731/2008, 

CPV: 79713000- 5] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: 6200 

- Ζ ζχκβαζε αλαθΫξεηαη ζε Ϋξγα, πξνκάζεηεο, ά ππεξεζέεο : ΤΠΖΡΔΗΔ 

- Δθφζνλ πθέζηαληαη, Ϋλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκΪησλ : φρη  

- Αξηζκφο αλαθνξΪο πνπ απνδέδεηαη ζηνλ θΪθειν απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά (εΪλ ππΪξρεη): 

[……] 

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ 

ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

ΜΫξνο II: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα 

Α: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα 

ηνηρεέα αλαγλψξηζεο: ΑπΪληεζε: 

Πιάξεο Δπσλπκέα: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

ΔΪλ δελ ππΪξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηΪζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, 

αλαθΫξεηε Ϊιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνέεζεο, εθφζνλ απαηηεέηαη θαη 

ππΪξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ά αξκφδηνηii : 

ΣειΫθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκεέν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδέθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εΪλ ππΪξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

ΓεληθΫο πιεξνθνξέεο: ΑπΪληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη πνιχ κηθξά,  

mailto:mayor@mykonos.gr
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κηθξά ά κεζαέα επηρεέξεζεiii; 

Μφλν ζε πεξέπησζε πξνκάζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ Ϊξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηάξην, «θνηλσληθά επηρεέξεζε»iv ά 

πξνβιΫπεη ηελ εθηΫιεζε ζπκβΪζεσλ ζην 

πιαέζην πξνγξακκΪησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

ΔΪλ λαη, πνην εέλαη ην αληέζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκΫλσλ κε αλαπεξέα ά 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκΫλσλ; 

Δθφζνλ απαηηεέηαη, πξνζδηνξέζηε ζε πνηα 

θαηεγνξέα ά θαηεγνξέεο εξγαδνκΫλσλ κε 

αλαπεξέα ά κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκΫλσλ 

αλάθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

ΚαηΪ πεξέπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

εέλαη εγγεγξακκΫλνο ζε επέζεκν 

θαηΪινγν/Μεηξψν εγθεθξηκΫλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ά δηαζΫηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βΪζεη εζληθνχ 

ζπζηάκαηνο (πξν)επηινγάο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκΫλνπ 

ΔΪλ λαη: 

Απαληάζηε ζηα ππφινηπα ηκάκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηεέηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κΫξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κΫξνο V 

θαηΪ πεξέπησζε, θαη ζε θΪζε πεξέπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξΪςηε ην κΫξνο VI.  

α) ΑλαθΫξεηε ηελ νλνκαζέα ηνπ θαηαιφγνπ 

ά ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθάο ά πηζηνπνέεζεο, θαηΪ 

πεξέπησζε: 

β) ΔΪλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ά ε 

πηζηνπνέεζε δηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ, 

αλαθΫξεηε: 

γ) ΑλαθΫξεηε ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζηα νπνέα 

βαζέδεηαη ε εγγξαθά ά ε πηζηνπνέεζε θαη, 

θαηΪ πεξέπησζε, ηελ θαηΪηαμε ζηνλ 

επέζεκν θαηΪινγνv: 

δ) Ζ εγγξαθά ά ε πηζηνπνέεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηάξηα επηινγάο; 

ΔΪλ φρη: 

ΔπηπξνζζΫησο, ζπκπιεξψζηε ηηο 

πιεξνθνξέεο πνπ ιεέπνπλ ζην κΫξνο IV, 

ελφηεηεο Α, Β, Γ, ά Γ θαηΪ πεξέπησζε 

ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηεέηαη ζηε 

ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα εέλαη ζε ζΫζε 

λα πξνζθνκέζεη βεβαέσζε πιεξσκάο 

εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη 

θφξσλ ά λα παξΪζρεη πιεξνθνξέεο πνπ ζα 

δέλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά ά ζηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα λα ηε ιΪβεη 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 
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απεπζεέαο κΫζσ πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε 

δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο κΫινο 

απηά δηαηέζεηαη δσξεΪλ; 

ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε:  

 

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ): 

[……][……][……][……] 

Σξφπνο ζπκκεηνράο: ΑπΪληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκκεηΫρεη ζηε 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε Ϊιινποvi; 

[] Ναη [] Όρη 

ΔΪλ λαη, κεξηκλάζηε γηα ηελ ππνβνιά ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο Ϊιινπο 

εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο. 

ΔΪλ λαη: 

α) ΑλαθΫξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΫα ζηελ Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα   

(επηθεθαιάο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκΫλα 

θαζάθνληα …): 

β) Πξνζδηνξέζηε ηνπο Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) ΚαηΪ πεξέπησζε, επσλπκέα ηεο 

ζπκκεηΫρνπζαο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Σκάκαηα ΑπΪληεζε: 

ΚαηΪ πεξέπησζε, αλαθνξΪ ηνπ ηκάκαηνο  ά 

ησλ ηκεκΪησλ γηα ηα νπνέα ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο επηζπκεέ λα ππνβΪιεη πξνζθνξΪ. 

[   ] 

 

Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα 

ΚαηΪ πεξέπησζε, αλαθΫξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ά ησλ πξνζψπσλ 

πνπ εέλαη αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκΫλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Δθπξνζψπεζε, εΪλ ππΪξρεη: ΑπΪληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελέα θαη ηνλ 

ηφπν γΫλλεζεο εθφζνλ απαηηεέηαη: 

[……] 

[……] 

ΘΫζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε: [……] 

ΣειΫθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκεέν: [……] 

ΔΪλ ρξεηΪδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα 

ζρεηηθΪ κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθΫο 

ηεο, ηελ Ϋθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 

Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ζηάξημε ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ ΦΟΡΔΧΝvii  

ηάξημε: ΑπΪληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο Ϊιισλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ 

πξνθεηκΫλνπ λα αληαπνθξηζεέ ζηα θξηηάξηα 

επηινγάο πνπ θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηάξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξέδνληαη ζην κΫξνο V θαησηΫξσ;  

[]Ναη []Όρη 

ΔΪλ λαη, επηζπλΪςηε ρσξηζηφ Ϋληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξέεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα 

κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο κΫξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κΫξνο ΗΗΗ, γηα θΪζε Ϋλα απφ 
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ηνπο ζρεηηθνχο θνξεέο, δεφλησο ζπκπιεξσκΫλν θαη ππνγεγξακκΫλν απφ ηνπο λνκέκνπο 

εθπξνζψπνπο απηψλ.  

Δπηζεκαέλεηαη φηη ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνληαη επέζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ά νη ηερληθΫο 

ππεξεζέεο, εέηε αλάθνπλ απεπζεέαο ζηελ επηρεέξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα εέηε φρη, ηδέσο νη 

ππεχζπλνη γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβΪζεηο Ϋξγσλ, 

ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ά νη ηερληθΫο ππεξεζέεο πνπ ζα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Δθφζνλ εέλαη ζρεηηθΫο γηα ηελ εηδηθά ηθαλφηεηα ά ηθαλφηεηεο ζηηο νπνέεο ζηεξέδεηαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο, παξαθαιεέζζε λα ζπκπεξηιΪβεηε ηηο πιεξνθνξέεο πνπ απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα κΫξε IV θαη V γηα θΪζε Ϋλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο. 

 

Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ππεξγνιΪβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ δελ ζηεξέδεηαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο  

(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο απαηηνχληαη 

ξεηψο απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα)  

Τπεξγνιαβηθά αλΪζεζε : ΑπΪληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξνηέζεηαη λα 

αλαζΫζεη νπνηνδάπνηε κΫξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξέηνπο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

ΔΪλ λαη παξαζΫζηε θαηΪινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιΪβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιΪβνπλ:  

[…] 

ΔΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο δεηνχλ ξεηψο απηΫο ηηο πιεξνθνξέεο (θαη' 

εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 131 παξ. 5 ά εθφζνλ ν πξνζθΫξσλ / ππνςάθηνο νηθνλνκηθφο θνξΫαο  

πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ζε ηξέηνπο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

ππεξβαέλεη ην πνζνζηφ ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 

131 παξ. 6 θαη 7, επηπιΫνλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, 

παξαθαιεέζζε λα παξΪζρεηε ηηο πιεξνθνξέεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α 

θαη Β ηνπ παξφληνο κΫξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κΫξνο ΗΗΗ γηα θΪζε ππεξγνιΪβν (ά θαηεγνξέα 

ππεξγνιΪβσλ).  

ΜΫξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηέδνληαη κε πνηληθΫο θαηαδέθεοviii 

ην Ϊξζξν 73 παξ. 1 νξέδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζεix· 

δσξνδνθέαx,xi· 

απΪηεxii· 

ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεοxiii· 

λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηέαοxiv· 

παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλxv. 

Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε πνηληθΫο 

θαηαδέθεο: 

ΑπΪληεζε: 

ΤπΪξρεη ηειεζέδηθε θαηαδηθαζηηθά 

απφθαζε εηο βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα 

ά νπνηνπδάπνηε πξνζψπνπxvi ην νπνέν 

εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά 

επνπηηθνχ ηνπ νξγΪλνπ ά Ϋρεη εμνπζέα 

εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά 

ειΫγρνπ ζε απηφ γηα Ϋλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ παξαηέζεληαη αλσηΫξσ (ζεκεέα 1-6), ά 

θαηαδηθαζηηθά απφθαζε ε νπνέα Ϋρεη 

εθδνζεέ πξηλ απφ πΫληε Ϋηε θαηΪ ην κΫγηζην 

ά ζηελ νπνέα Ϋρεη νξηζηεέ απεπζεέαο 

[] Ναη [] Όρη 
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πεξένδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεέ λα 

ηζρχεη;  

 

ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: (δηαδηθηπαθά 

δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο Ϋθδνζεο, 

επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ): 

[……][……][……][……]xvii 

ΔΪλ λαη, αλαθΫξεηεxviii: 

α) Ζκεξνκελέα ηεο θαηαδηθαζηηθάο 

απφθαζεο πξνζδηνξέδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεέα 1 Ϋσο 6 αθνξΪ θαη ηνλ ιφγν ά ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδέθεο, 

β) Πξνζδηνξέζηε πνηνο Ϋρεη θαηαδηθαζηεέ [ 

]· 

γ) ΔΪλ νξέδεηαη απεπζεέαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθά απφθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελέα:[   ],  

ζεκεέν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ΓηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-Ϊ) ζεκεέν(-α) [   ] 

ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: (δηαδηθηπαθά 

δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο Ϋθδνζεο, 

επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ): 

[……][……][……][……]xix 

ε πεξέπησζε θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη ιΪβεη κΫηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ παξΪ 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθΪζαξζε»)xx; 

[] Ναη [] Όρη  

ΔΪλ λαη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα πνπ 

ιάθζεθαλxxi: 

[……] 

 

Β: Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο  

Πιεξσκά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο: 

ΑπΪληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ηελ 

πιεξσκά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεοxxii, ζηελ ΔιιΪδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνέα εέλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκΫλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

ΔΪλ φρη αλαθΫξεηε:  

α) Υψξα ά θξΪηνο κΫινο γηα ην νπνέν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην εέλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζΫηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) ΜΫζσ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε εέλαη ηειεζέδηθε θαη 

δεζκεπηηθά; 

- ΑλαθΫξαηε ηελ εκεξνκελέα θαηαδέθεο ά 

Ϋθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξέπησζε θαηαδηθαζηηθάο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξέδεηαη απεπζεέαο ζε απηάλ, ηε 

δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

ΦΟΡΟΗ 

 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 
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2) Με Ϊιια κΫζα; Γηεπθξηλάζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εέηε θαηαβΪιινληαο 

ηνπο θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηΪ πεξέπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ 

πξνζηέκσλ, εέηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο ;xxiii 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

ΔΪλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο 

[……] 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

ΔΪλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο 

[……] 
 

ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε φζνλ αθνξΪ ηελ 

θαηαβνιά ησλ θφξσλ ά εηζθνξψλ 

θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: 

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ): xxiv 

[……][……][……] 

 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ά επαγγεικαηηθφ 

παξΪπησκα 

Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε πηζαλά 

αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ά 

επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα 

ΑπΪληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη, ελ γλψζεη ηνπ, 

αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκεέο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαένπxxv; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

ΔΪλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη ιΪβεη 

κΫηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηέα 

ηνπ παξΪ ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθΪζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα 

πνπ ιάθζεθαλ: […….............] 

Βξέζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε 

νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηΪζεηοxxvi : 

α) πηψρεπζε, ά  

β) δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο, ά 

γ) εηδηθά εθθαζΪξηζε, ά 

δ) αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ 

εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην, ά 

ε) Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ά  

ζη) αλαζηνιά επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ, ά  

δ) ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ 

ΔΪλ λαη: 

- ΠαξαζΫζηε ιεπηνκεξά ζηνηρεέα: 

- Γηεπθξηλέζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνένπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηΫαο 

εζληθάο λνκνζεζέαο θαη ησλ κΫηξσλ 

ζρεηηθΪ κε ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο 

ηνπ ιεηηνπξγέαο ππφ απηΫο απηΫο ηηο 

πεξηζηΪζεηοxxvii  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫαο 
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ΔΪλ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε δηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ, αλαθΫξεηε: 

Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο ησλ 

εγγξΪθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξΪμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκαxxviii; 

ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

ΔΪλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

κΫηξα απηνθΪζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα 

πνπ ιάθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλΪςεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο 

κε ζθνπφ ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

ΔΪλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

κΫηξα απηνθΪζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα 

πνπ ιάθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξέδεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλxxix, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνράο ηνπ ζηε δηαδηθαζέα 

αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξΪζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά 

επηρεέξεζε ζπλδεδεκΫλε κε απηφλ 

ζπκβνπιΫο ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ζηνλ 

αλαζΫηνληα θνξΫα ά Ϋρεη κε Ϊιιν ηξφπν 

αλακεηρζεέ ζηελ πξνεηνηκαζέα ηεο 

δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx; 

ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδεέμεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκΫιεηαxxxi θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 

νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα 

θνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

ΔΪλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξεέο 

πιεξνθνξέεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

ΔΪλ λαη, Ϋρεη ιΪβεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

κΫηξα απηνθΪζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πεξηγξΪςηε ηα κΫηξα 

πνπ ιάθζεθαλ: 
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[……] 

Μπνξεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ 

επηινγάο, 

β) δελ Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο 

απηΫο, 

γ) άηαλ ζε ζΫζε λα ππνβΪιιεη ρσξέο 

θαζπζηΫξεζε ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫα  

δ) δελ Ϋρεη επηρεηξάζεη λα επεξεΪζεη κε 

αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο 

απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ 

αλαζΫηνληα θνξΫα, λα απνθηάζεη 

εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη 

λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην πιενλΫθηεκα 

ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ά λα παξΪζρεη εμ 

ακειεέαο παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ 

ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

ΜΫξνο IV: Κξηηάξηα επηινγάο 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθά Ϋλδεημε γηα φια ηα θξηηάξηα επηινγάο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξΫπεη λα ζπκπιεξψζεη απηφ ην πεδέν κφλν ζηελ πεξέπησζε πνπ ε 

αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο Ϋρεη δειψζεη ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ 

πξφζθιεζε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ δηαθάξπμε, φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ Δλφηεηα a ηνπ ΜΫξνπο ΗV ρσξέο λα 

ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδάπνηε Ϊιιε ελφηεηα ηνπ ΜΫξνπο ΗV: 

Δθπιάξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

θξηηεξέσλ επηινγάο 

ΑπΪληεζε 

Πιεξνέ φια ηα απαηηνχκελα θξηηάξηα 

επηινγάο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

ΜΫξνο VI: ΣειηθΫο δειψζεηο 

Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο, δειψλσ επηζάκσο φηη ηα ζηνηρεέα πνπ Ϋρσ αλαθΫξεη ζχκθσλα 

κε ηα κΫξε Η – IV αλσηΫξσ εέλαη αθξηβά θαη νξζΪ θαη φηη Ϋρσ πιάξε επέγλσζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ζε πεξέπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο, δειψλσ επηζάκσο φηη εέκαηζε ζΫζε, θαηφπηλ αηηάκαηνο θαη 

ρσξέο θαζπζηΫξεζε, λα πξνζθνκέζσ ηα πηζηνπνηεηηθΪ θαη ηηο ινηπΫο κνξθΫο απνδεηθηηθψλ 

εγγξΪθσλ πνπ αλαθΫξνληαηxxxii, εθηφο εΪλ : 

α) ε αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη ηα ζρεηηθΪ 

δηθαηνινγεηηθΪ απεπζεέαο κε πξφζβαζε ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο 

κΫινο απηά δηαηέζεηαη δσξεΪλxxxiii. 
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β) ε αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο Ϋρνπλ άδε ζηελ θαηνρά ηνπο ηα ζρεηηθΪ 

Ϋγγξαθα. 

Ο θΪησζη ππνγεγξακκΫλνο δέδσ επηζάκσο ηε ζπγθαηΪζεζά κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο ά ηνπ αλαζΫηνληα θνξΫα, φπσο θαζνξέδεηαη ζην κΫξνο Η, ελφηεηα Α], 

πξνθεηκΫλνπ λα απνθηάζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθΪ ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνέεο Ϋρσ 

ππνβΪιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεέ ην αληέζηνηρν κΫξνο/ελφηεηα/ζεκεέν] ηνπ παξφληνο 

ΣππνπνηεκΫλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γάιψζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζέαο: (ζπλνπηηθά πεξηγξαθά, παξαπνκπά ζηε δεκνζέεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, Ϋληππν 

θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξΪο)]. 

 

Ζκεξνκελέα, ηφπνο θαη, φπνπ δεηεέηαη ά εέλαη απαξαέηεην, ππνγξαθά(-Ϋο): [……]    

 
 
 

                                                 

i ε πεξέπησζε πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά /αλαζΫησλ θνξΫαο εέλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο 

(ηνπ) κέαο (ελφο) ζα αλαθΫξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii ΔπαλαιΪβεηε ηα ζηνηρεέα ησλ αξκνδέσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 

iii ΒιΫπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπάο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθΪ κε ηνλ νξηζκφ ησλ 

πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαέσλ επηρεηξάζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). 

Οη πιεξνθνξέεο απηΫο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

Πνιχ κηθξά επηρεέξεζε: επηρεέξεζε ε νπνέα απαζρνιεέ ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκΫλνπο θαη 

ηεο νπνέαο ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ 

ππεξβαέλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Μηθξά επηρεέξεζε: επηρεέξεζε ε νπνέα απαζρνιεέ ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκΫλνπο θαη ηεο 

νπνέαο ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαέλεη 

ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Μεζαέεο επηρεηξάζεηο: επηρεηξάζεηο πνπ δελ εέλαη νχηε πνιχ κηθξΫο νχηε κηθξΫο θαη νη νπνέεο 

απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκΫλνπο θαη ησλ νπνέσλ ν εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

δελ ππεξβαέλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ά ην ζχλνιν ηνπ εηάζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ 

ππεξβαέλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 

iv Έρεη δειαδά σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά Ϋληαμε αηφκσλ κε 

αλαπεξέα ά κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 

v Σα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε θαηΪηαμε, εΪλ ππΪξρνπλ, αλαθΫξνληαη ζηελ πηζηνπνέεζε. 

vi Δηδηθφηεξα σο κΫινο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο ά Ϊιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii  Δπηζεκαέλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδΪθην ηνπ Ϊξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξΪ ηα 

θξηηάξηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνπο ηέηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθΪ πξνζφληα πνπ 

νξέδνληαη ζηελ πεξέπησζε ζη΄ ηνπ ΜΫξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο 

Α΄ ά κε ηελ ζρεηηθά επαγγεικαηηθά εκπεηξέα, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο, κπνξνχλ σζηφζν λα 

βαζέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ κφλν εΪλ νη ηειεπηαένη ζα εθηειΫζνπλ ηηο 

εξγαζέεο ά ηηο ππεξεζέεο γηα ηηο νπνέεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκΫλεο ηθαλφηεηεο.” 

viii χκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο εέλαη δπλαηά ε θαη' εμαέξεζε παξΫθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  

γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο.  

ix Όπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ, 

ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 

ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

x χκθσλα κε Ϊξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

αλαθΫξεηαη σο “δηαθζνξΪ”. 

xi Όπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο δσξνδνθέαο 

ζηελ νπνέα ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 

ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003 γηα ηελ 

θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). 
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ΠεξηιακβΪλεη επέζεο ηε δηαθζνξΪ φπσο νξέδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κχξσζε 

θαη εθαξκνγά ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαένπ γηα ηε δηαθζνξΪ θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ απηάλ 

Πξσηνθφιινπ» (αθνξΪ ζε  πξνζζάθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθΫξεηαη ε 

θεέκελε λνκνζεζέα). 

xii ΚαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηε πξνζηαζέα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  

φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κχξσζε ηεο χµβαζεο ζρεηηθΪ µε ηελ 

πξνζηαζέα ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ θαη ησλ ζπλαθψλ 

µε απηάλ Πξσηνθφιισλ. 

xiii Όπσο νξέδνληαη ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαέζην ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 13εο 

Ηνπλένπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). 

Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβΪλεη επέζεο ηελ εζηθά απηνπξγέα ά ηελ απφπεηξα 

εγθιάκαηνο, φπσο αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαέζην. 

xiv Όπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 26εο Οθησβξένπ 2005, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ 

παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ.15)  πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξφιεςε θαη 

θαηαζηνιά ηεο λνκηκνπνέεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο”. 

xv Όπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο νδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ 

θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 5εο Απξηιένπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο 

εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1) ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 

215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ 

απηάο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο.". 

xvi Ζ ελ ιφγσ ππνρξΫσζε αθνξΪ ηδέσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο 

επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηΫο, β) ζηηο 

πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κΫιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ( βι. ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ) 

xvii ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 

xviii ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 

xix ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 

xx Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη απνθιεηζηεέ κε ηειεζέδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρά 

ζε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε 

απηάο ηεο δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν απνθιεηζκνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 

(Ϊξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαέν εδΪθην)  

xxi ΛακβαλνκΫλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηάξα ησλ εγθιεκΪησλ πνπ Ϋρνπλ δηαπξαρζεέ 

(κεκνλσκΫλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθΪ ...), ε επεμάγεζε πξΫπεη λα θαηαδεηθλχεη 

ηελ επΪξθεηα ησλ κΫηξσλ πνπ ιάθζεθαλ.  

xxii ηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ 

εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε (Ϊξζξν 73 παξ. 2 

δεχηεξν εδΪθην).  

xxiii εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη 

ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εέλαη δπλαηά ε παξΫθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ 

ιφγσ αζΫηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιάο θφξσλ ά αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαέξεζε, 

γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο ά/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα άηαλ ζαθψο δπζαλΪινγνο, ηδέσο φηαλ κφλν 

κηθξΪ πνζΪ ησλ θφξσλ ά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δελ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ, ά 

φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθΪ κε ην αθξηβΫο πνζφ πνπ νθεέιεηαη ιφγσ 

αζΫηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο 
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αζθΪιηζεο ζε ρξφλν θαηΪ ηνλ νπνέν δελ εέρε ηε δπλαηφηεηα λα ιΪβεη κΫηξα, ζχκθσλα κε ην 

ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνά ηεο πξνζεζκέαο 

αέηεζεο ζπκκεηνράο ά ζε αλνηθηΫο δηαδηθαζέεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο  

xxiv ΔπαλαιΪβεηε φζεο θνξΫο ρξεηΪδεηαη. 

xxv Όπσο αλαθΫξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ζηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ά ζην Ϊξζξν 18 παξ. 2 . 

xxvi . Ζ απφδνζε φξσλ εέλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηεέηαη 

απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxvii Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxviii Δθφζνλ ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γέλεηαη αλαθνξΪ ζε ζπγθεθξηκΫλε δηΪηαμε, λα 

ζπκπιεξσζεέ αλΪινγα ην ΣΔΤΓ πρ Ϊξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxix Όπσο πξνζδηνξέδεηαη ζην Ϊξζξν 24 ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxx Πξβι Ϊξζξν 48. 

xxxi  Ζ απφδνζε φξσλ εέλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 73 πνπ 

δηαθνξνπνηεέηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

xxxii Πξβι θαη Ϊξζξν 1 λ. 4250/2014 

xxxiii Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη παξΪζρεη ηηο απαξαέηεηεο 

πιεξνθνξέεο (δηαδηθηπαθά δηεχζπλζε, αξρά ά θνξΫα Ϋθδνζεο, επαθξηβά ζηνηρεέα αλαθνξΪο 

ησλ εγγξΪθσλ) πνπ παξΫρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ζηνλ αλαζΫηνληα 

θνξΫα λα ην πξΪμεη. Όπνπ απαηηεέηαη, ηα ζηνηρεέα απηΪ πξΫπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε 

ζρεηηθά ζπγθαηΪζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.   

 

 

 

 

Γ. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο, γηα ηηο δηθΫο ηνπ λφκηκεο 

ελΫξγεηεο.  

 

 

Ζ παξνχζα πξΪμε Ϋιαβε αχμνληα αξηζκφ 48/2018. 

 

Αθνχ εμαληιάζεθαλ ηα ζΫκαηα ηεο εκεξεζέαο δηΪηαμεο ιχεηαη ε ζπλεδξέαζε . 

Γηα ηελ αθξέβεηα ησλ πην πΪλσ ζπληΪρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξΪθεθε σο θΪησζη: 
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