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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 

 

                                                                                                                                     Πάτρα, 11/05/2022 

       ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ                                                             Αρ. Πρωτ.  7547 

ΣΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & 
ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΕΛΕΤΕΩΝ 

      Σαχ. Διεφθυνςη: Αρχ .Ιεροκζου 2                                                                          Προσ : 

Σαχ. Κώδικασ: 26222                                                                                               1) ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗ ΘΕΟΔΩΡΟ - IONIAN 

Πληροφορίεσ: Μ. Δρίβα – Ραν. Δροφηασ                                                               SECURITY   

Σηλζφωνο: 2610 336454                                                                                         2) ΑΛΦΑ ΕΛΛΑ ΕΚΙΟΤΡΙΣΤ ΙΔΙΩΣΙΚΗ                                                                                                                                                                                      

e-mail: tel.patron@aade.gr                                                                                    ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΠΑΡΟΥΗ ΑΦΑΛΕΙΑ Μ. ΙΚΕ 

                                                                                                                                     3) GP SECURITY                                             

                                                                                                                                            

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        

 

      Θζμα: «Πρόςκληςη υποβολήσ προςφορών για παροχή υπηρεςιών φφλαξησ εγκαταςτάςεων του Σελωνείου 

Πατρών τησ Α.Α.Δ.Ε. με τη διαδικαςία τησ απ’ευθείασ ανάθεςησ (ΑΡ. ΗΛ. ΔΙΑΓ.157004 )» 

Είδοσ φμβαςησ Σφμβαςθ Υπθρεςίασ 

ΑΛΕ ΑΛΕ : 2420911001 «Ζξοδα για υπθρεςίεσ φφλαξθσ» 

CPV 79713000-5 «ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» 

Κριτήριο Ανάθεςησ Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ 

Εκτιμώμενη Αξία φμβαςησ  

 
Ζωσ του ποςοφ των 50.000€ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α)  
 

Διάρκεια φμβαςησ  Επτά  (7) μινεσ,   01/06/2022-31/12/2022 

Καταληκτική 

ημερομηνία υποβολήσ 

προςφορών 

 

19-05-2022 

 

Διάρκεια ιςχφοσ 
προςφορών 

 

31-12-2022 

 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ:  

1) Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ  Ζιεθηξνληθφ  

Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 

2) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΖΓΖ, ε νπνία έιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 157004 θαη 

αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr ) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ. 

3) Η Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
 ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   www.aade.gr    
 

 

 

mailto:tel.patron@aade.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.aade.gr/
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Α Π Ο Φ Α  Η  

O ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 

 
 
Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

1. α. ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο   2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

β. ηνπ αξηζκ. πξση. 5519/20-09-2021 εγγξάθνπ ηεο ΔΑΓΖΤ πεξί θαηαξγνχκελσλ δηαηάμεσλ θαη έλαξμε ηζρχνο 

επηκέξνπο άξζξσλ λ. 4412/2016, ζε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ λ. 4782/2021 (Α36) θαη ηνπ άξζξνπ 57 

λ.4825/2021 (Α157). 

γ. ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ» ηνπ Μέξνπο Πξψηνπ ηνπ λ. 4389/2016 

(Α’ 94) «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηηο ππνπαξαγξάθνπο ηζη, ηδ θαη ηε 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2, ην άξζξν 7, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ην 

άξζξν 41.  

δ. ηνπ λ. 4446/2016 (Α’ 240) «Πησρεπηηθφο Κψδηθαο, Γηνηθεηηθή Γηθαηνζχλε, Σέιε -Παξάβνια, Οηθεηνζειήο 

απνθάιπςε θνξνινγεηέαο χιεο παξειζφλησλ εηψλ, Ζιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4270/2014 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

ε. ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο-Γεκφζην Λνγηζηηθφ», φπσο 

ηζρχεη. 

ζη. ηνπ λ. 4250/2014 (Α’ 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο- Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα- Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο». 

δ. ηνπ λ. 4254/2014 (Α’ 85) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ε. ηνπ λ. 4172/2013 (Α’ 167) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 

4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 64, φπσο ηζρχεη. 

ζ. ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/Α’/ 15-7-2010) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο 

δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 4144/2013 

(ΦΔΚ 88/Α’/18-4-2013) «Αληηκεηψπηζε παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» 

η. ηνπ λ. 3846/2010 (ΦΔΚ 66/Α’/ 11-05-2010) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

ηα. ηνπ Ν. 2518/1997 (ΦΔΚ Α’ 164) «Πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

αζθαιείαο. Πξνζφληα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ηβ. ηεο ππ’ αξηζκ. 38866/2022 ΦΔΚ 2030 / Β / 21-04-2022 Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα «Καζνξηζκφο 

θαηψηαηνπ κηζζνχ θαη θαηψηαηνπ εκεξνκηζζίνπ γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο εξγαηνηερλίηεο φιεο ηεο ρψξαο». 

 ηγ. ηνπ άξζξνπ 107, ηνπ λ. 4412/2016, πνπ αθνξά ζηελ «Αλάζεζε ζπκβάζεσλ γηα θνηλσληθέο θαη άιιεο εηδηθέο 

ππεξεζίεο» ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 109Α ηνπ σο άλσ ίδηνπ λφκνπ, νη νπνίεο 

εκπίπηνπλ ζην άξζξν 118 πνπ αθνξά ζηελ απεπζείαο αλάζεζε. 
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ηδ. ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 

(πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

ηε. ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», φπσο ηζρχεη. 

ηζη. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο», φπσο ηζρχεη. 

ηδ.  ηεο ππ’ αξηζκ. 2024709/601/0026/8-4-1998 (Β’ 431) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο» φπσο ηζρχεη. 

ηε. Σεο ππ’ αξηζκφ Γ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΔΞ2020/23-10-2020 (ΦΔΚ 4738/Β) Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)»» 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

ηζ. ηεο ππ’ αξηζκφ 76928/13-07-2021 (ΦΔΚ 3075/Β) Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ζέκα «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)». 

θ. ηεο ππ’ αξηζκφ 64233/09.06.2021 (ΦΔΚ 2453/Β) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδχζεσλ θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε 

ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)». 

θα. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη 

ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

κβ. τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 

διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων». 

κγ. τθσ με αρικμ. 158/2016 Απόφαςθσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) με κζμα «Ζγκριςθ 

του "Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (Βϋ 3698). 

κδ. τθσ αρικ. Δ. ΟΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Βϋ 968) Απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 

κε. του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα, ο οποίοσ κυρϊκθκε με το 

άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (Αϋ 98) «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα», 

ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των παραγράφων 5 και 6 του άρκρου 19 του Ν. 4389/2016. 

2. Τθσ αρικ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25-9-2013 (Β' 2417) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ 

αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν», όπωσ 

ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 41 του Ν. 4389/2016. 

3. Τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (ΦΕΚ 12/Β/11-01-2017, 52/Β/18-01-2017, 234/Β/01-02-2017, 

1032/Β/27-03-2017, 1632/Β/12-05-2017, 2742/Β/28-7-17 και 3970/Β/7-11-2017) Απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, με κζμα «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςε όργανα Κεντρικϊν, Ειδικϊν Αποκεντρωμζνων και 
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Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουςιοδότθςθ υπογραφισ ςε 

Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν Διευκφνςεων και Ρροϊςταμζνουσ ι Υπευκφνουσ Αυτοτελϊν Υπθρεςιϊν, κακϊσ και οριςμόσ 

Δευτερευόντων Διατακτϊν Υπθρεςιϊν αυτισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα. 

4. Τθσ αρικ. 1 τθσ 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξθσ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Επιλογι και διοριςμόσ Γενικοφ 

Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν», ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ 

του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 41 του Ν. 4389/2016. 

5. Του άρκρου 11 του Ν. 4468/2017 (ΦΕΚ Α/61/28-4-2017), με το οποίο τροποποιείται το άρκρο 6 παρ. 2 του Ν. 

4412/2016 (Αϋ 147)  με τθν προςκικθ εδαφίου για τον οριςμό ανεξαρτιτων επιχειρθςιακϊν μονάδων, που πλθροφν τα 

κριτιρια, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 6 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και: α)  τθν αρ. 75555/289/6-7-2017 

(ΦΕΚ Βϋ, 2336/10-7-2017) Κ.Υ.Α. για τον κακοριςμό κριτθρίων υπαγωγισ ςτθν ζννοια τθσ χωριςτισ επιχειρθςιακισ 

μονάδασ ανεξαρτιτωσ υπεφκυνθσ για τθν ςφναψθ ςυμβάςεων, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6  του Ν. 4412/2016 και β) 

τθν αρ. Δ.ΟΓ.Α. 1119253 ΕΞ 2017/8-8-2017 Διαπιςτωτικι Ρράξθ του Διοικθτι ΑΑΔΕ, ςφμφωνα με τθν οποία το Τελωνείο 

Ρατρϊν- και άλλεσ οργανικζσ μονάδεσ  τθσ  ΑΑΔΕ- πλθροφν τα κριτιρια που προβλζπονται ςτθν προαναφερκείςα ΚΥΑ για 

τον χαρακτθριςμό τουσ ωσ χωριςτζσ επιχειρθςιακζσ μονάδεσ ανεξαρτιτωσ υπεφκυνεσ για τθν ςφναψθ ςυμβάςεων. 

6. Τθσ αρικ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Υ. ΑΑΔΕ 1014408 ΕΞ 2017/30-1-2017 (ΦΕΚ 271/Βϋ/ 3-2-2017 (ΑΔΑ: 716ΦΗ-6Β9) Κοινισ Απόφαςθσ 

των: α) Υπουργοφ Οικονομικϊν, β) Αναπλθρωτι Υπ. Οικ/κϊν και γ) του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων, για τθν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων των άρκρων 24, 26, 66 και 69 γ του Ν. 4270/2014 επί των δαπανϊν που 

διενεργοφνται από τισ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ τθσ ΑΑΔΕ ςτισ Δθμοςιονομικζσ Υπθρεςίεσ Εποπτείασ & Ελζγχου (ΔΥΕΕ) 

του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ» 

7. Τθσ αρικμ. πρωτ. 20360/29-12-2021 Ραράταςθσ ιςχφουςασ ςφμβαςθσ (ΑΓΑ : ΧΓ1Δ46ΜΠ3Ε-ΚΓΔ) ηνπ 

Ν.4876/23-12-21 (ΦΔΚ Α 251/21) 

8. α. ηεο αξ. πξση. 180/05-01-2022 Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ : 6Γ446ΜΠ3Ε-Γ6Θ)  

    β. ηεο αξ. πξση. 4397/14-03-2022  Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ : 6ΜΞ46ΜΠ3Ε-ΓΓΥ) 

    γ. ηεο αξ. πξση. 7386/10-05-2022  Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ : 6Η8Ζ46ΜΠ3Ε-Φ37) 

9. Σεο άκεζεο θαη επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σεισλείνπ 

Παηξψλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                               ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 
 
        Σελ πξφζθιεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ  ΚΟΡΓΟΛΑΗΜΖ ΘΔΟΓΧΡΟ-IONIAN SECURITY, GP 

SECURITY, ΑΛΦΑ ΔΛΛΑ ΔΚΗΟΤΡΗΣΤ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΗΚΔ γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ  θχιαμεο θαη 

εηδηθφηεξα επηηήξεζε-έιεγρν κε πεξηπνιία ζηελ απνζήθε ηνπ Σεισλείνπ θαη ηνπ ηεισλεηαθνχ πεξηβφινπ (ζηνλ 
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Παιαηφ Ληκέλα Παηξψλ – Μψινο Γνχλαξε) θαζψο θαη ζηαηηθή θχιαμε κε πεδή πεξηπνιία ζηελ Απνζήθε ηνπ 

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ (πξψελ ΟΓΓΤ ΑΔ) πνπ βξίζθεηαη ζηα Αγηνβιαζίηηθα Κάησ Αραΐαο. 

Μεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη ν αλάδνρνο πνπ πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή αλά κήλα ζηε Βαζηθή χκβαζε. 

     Οη ηερληθέο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Α’. 

Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 50.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ .Ζ 

πξνυπνινγηζζείζα  δαπάλε γηα ηηο παξερφκελεο  ππεξεζίεο θαιχπηεηαη απφ ηνλ λνκαξρηαθφ πξνυπνινγηζκφ Ν. 

Αραΐαο,  έηνπο 2022,  ΑΛΔ 2420911001., Αξ. πξση. 180/05-01-2022  Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ : 

6Γ446ΜΠ3Ε-Γ6Θ θαη Αξ. πξση. 4397/14-03-2022  Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ : 6ΜΞ46ΜΠ3Ε-

ΓΓΥ), Αξ. πξση. 7386/10-05-2022  Απφθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ : 6Η8Ζ46ΜΠ3Ε-Φ37). 

 
 
ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ :  Ζ ζχκβαζε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα έρεη ηζρχ απφ 

01/06/2022 έσο 31/12/2022. 

 

Οη ππεξεζίεο θχιαμεο αθνξνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σεισλείνπ Παηξψλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. θαη εηδηθφηεξα ηεο 

Απνζήθεο (εμσηεξηθά – πεξηκεηξηθά ) ηνπ Σεισλείνπ θαη ηνπ Σεισλεηαθνχ Πεξηβφινπ (ζηνλ Παιαηφ ιηκέλα 

Παηξψλ – Μψινο Γνχλαξε) θαζψο θαη ηεο Απνζήθεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ (πξψελ 

ΟΓΓΤ ΑΔ) πνπ βξίζθεηαη ζηα Αγηνβιαζίηηθα Κάησ Αραΐαο  σο εμήο : 

 
Α.  ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΟ ΠΔΡΙΒΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΟ ΒΟΡΔΙΟ ΛΙΜΔΝΑ ΠΑΣΡΩΝ 

 

 Ο Σεισλεηαθφο Πεξίβνινο θαη ην θηίξην ηεο Απνζήθεο ηνπ Σεισλείνπ Παηξψλ βξίζθνληαη  ζην Μψιν 

Γνχλαξε ζηνλ Βφξεην (Παιαηφ) Ληκέλα Παηξψλ. Ο πξνο επηηήξεζε ρψξνο πεξηιακβάλεη ην θηίξην ηεο Απνζήθεο 

ηνπ Σεισλείνπ κε εμσηεξηθφ πεξηθξαγκέλν ππαίζξην πεξίβνιν θαη ηνλ ππνθείκελν ρψξν πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ 

ππαίζξην θαη αλνηθηφ ζηεγαζκέλν ρψξν ηεο πξνβιήηαο Γνχλαξε. 

 

        ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΑΥΔΘΟΤΝ 

         Ζ επηηήξεζε - έιεγρνο ηνπ Σεισλεηαθνχ Πεξηβφινπ θαη ηεο Απνζήθεο, πεξηκεηξηθά-εμσηεξηθά, ζην Μψιν 

Γνχλαξε ζην Βφξεην (Παιαηφ) Ληκέλα Παηξψλ ζα έρεη ηελ κνξθή ηεο εμσηεξηθήο ηαθηήο πεξηπνιίαο, δηάξθεηαο 

30 ιεπηψλ έθαζηε, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) θνξέο θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο  

θαη Κπξηαθή,  θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 22:00  έσο 06:00.  

     Καζ΄ εθάζηε επίζθεςε γηα επηηήξεζε θαη έιεγρν ηνπ Σεισλεηαθνχ Πεξηβφινπ θαη ηεο Απνζήθεο ζα γίλεηαη  

ρξήζε ηνπ  Φπιαθίνπ ηεο Κεληξηθήο Πχιεο γηα παξαθνινχζεζε ησλ ελ ιεηηνπξγία θακεξψλ θαη ηαθηέο πεδέο 

πεξηπνιίεο πεξηκεηξηθά ηεο Απνζήθεο θαη ζηνλ Τπνθείκελν ρψξν. Καηά ηελ πεξηπνιία ζα πξαγκαηνπνηείηαη, 

εληφο ηνπ θπιαζζφκελνπ ρψξνπ, έιεγρνο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ, ηα νπνία ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία καο θαη νη 

έιεγρνη ζα πξέπεη  λα απνδεηθλχνληαη κέζσ ειεθηξνληθψλ ζηηγκάησλ (ψξα θαη δηάξθεηα πεξηπνιίαο) ελψ ζα 

ππάξρεη εκεξήζηα αλαθνξά, ε νπνία ζα απνζηέιιεηαη ζηελ ππεξεζία καο ειεθηξνληθά. Ζ δηάξθεηα ειέγρνπ ηεο 

θάζε πεξηπνιίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά.  
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Β)   ΑΠΟΘΗΚΗ  ΣΑ ΑΓΙΟΒΛΑΙΣΙΚΑ  Κ. ΑΥΑΪΑ   (πξψελ ΟΓΓΤ) ηνπ  ΣΔΛΩΝΔΙΟΤ  ΠΑΣΡΩΝ 

 

Σν θηίξην ηεο Απνζήθεο βξίζθεηαη ζηα Αγηνβιαζίηηθα Κάησ Αραΐαο, ζηε ζέζε Κάησ πθηά (πξψελ Ο.Γ.Γ.Τ. 

Α.Δ.) 

  ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΑΥΔΘΟΤΝ 

   ηαηηθή θχιαμε κε πεδέο πεξηπνιίεο  ηεο Απνζήθεο σο αθνινχζσο: 

1) άββαηα, Κπξηαθέο θαη ινηπέο εμαηξέζηκεο εκέξεο (αξγίεο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ) ζε ηξείο βάξδηεο ήηνη:  

 Πξσηλή απφ ψξα 06:00 π.κ. έσο 14:00 κ.κ. 

 Απνγεπκαηηλή απφ ψξα 14:00 κ.κ. έσο 22:00 κ.κ. 

 Βξαδηλή απφ ψξα 22:00 κ.κ. έσο 06:00 π.κ. ή έσο 08:00 π.κ. αλ αθνινπζεί εξγάζηκε εκέξα. 

2) Καηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή) ζε δχν βάξδηεο ήηνη: ε απνγεπκαηηλή βάξδηα 

απφ 14:00 κ.κ. έσο 22:00 κ.κ. θαη ε βξαδηλή βάξδηα απφ 22.00 κ.κ. έσο 08.00 π.κ. αλ αθνινπζεί εξγάζηκε 

εκέξα, ή απφ 22:00 κ.κ. έσο 06:00 π.κ. αλ αθνινπζεί άββαην ή αξγία. 

3) Η  θχιαμε ηεο Απνζήθεο ζηα Αγηνβιαζίηηθα Κάησ Αραΐαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Θπξσξείν ηεο 

θεληξηθήο εηζφδνπ θαη κε ηαθηέο πεδέο πεξηπνιίεο.  

     Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληνο πιήξε γλψζε ηεο δηακφξθσζεο θαη 

θαηάζηαζεο  ηνπ θηηξίνπ. Δπηζεψξεζε ησλ ρψξσλ κέρξη θαη δχν (2) κέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη δπλαηή θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο. 

 

 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 19-05-2022 θαη ψξα 15:00 κ.κ. 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) 

Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ ( Γηαδηθηπαθή Πχιε) www.promitheus.gov.gr) 

 
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΖ 

ΣΖ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΠΤΛΖ ΣΟΤ 

ΔΖΓΖ ΚΑΗ 

ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΦΤΗΚΧΝ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

(εάλ απαηηείηαη) 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ, 

ΧΡΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΠΤΛΖ 

www.promitheus.
gov.gr ηνπ 

ΔΖΓΖ 

11-05-2022 19-05-2022 

 ΖΜΔΡΑ 

ΓΔΤΣΔΡΑ ΚΑΗ 

ΧΡΑ 15:00 κ.κ. 

ΣΔΛΧΝΔΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

ΑΡΥ.ΗΔΡΟΘΔΟΤ 2, 

Σ.Κ. 26222, ΠΑΣΡΑ 

23-05-2022 

ΖΜΔΡΑ ΣΡΗΣΖ 

ΚΑΗ ΧΡΑ 10:00 

π.κ. 

 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη φιεο νη 

αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη 

ειεθηξνληθά, ην δχν (2) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ 

πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην 

ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ 

ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ 

εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε 

άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ 

εμεηάδνληαη. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ 

θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο ζηα άξζξα 36 θαη 37 θαη ζηελ θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4412/2016 εθδνζείζα ππ’ αξηζκφ 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 

09.06.2021) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα 

«Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» (εθεμήο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο). 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ αλαγλσξηζκέλν (εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ, ην 

νπνίν ρνξεγήζεθε απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη 

λα εγγξαθνχλ ζην ΔΖΓΖ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο. 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ΔΖΓΖ κε ππεξεζίεο 

ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο 

σο άλσ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο 

ζην ΔΖΓΖ. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ξπζκίδεη ηα 

ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 

ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο: 

(α) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο–Σερληθή Πξνζθνξά», ζηνλ 

νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

Δθφζνλ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, κεηαδεδνκέλα θαη ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία, 

πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο ζηηο 

αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΖΓΖ, ζηελ ζπλέρεηα, κέζσ ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, 

εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα νπνία απνηεινχλ 

ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Σα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ 

(εθηππψζεσλ) ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

37) θαη επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε 

εμαγσγή θαη ε επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα 

θάζε ππνθάθειν μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε απηφλ. 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ηεο πξνζθνξάο, νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ηα 

θαηαρσξίδνπλ ζηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Τπνζπζηήκαηνο, σο εμήο : 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Σα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε 

έληππε κνξθή, γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο: 

α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά δεκφζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα, εάλ 

θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille 

β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 27 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα 

γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε ειεθηξνληθέο 

δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλ ππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ πεξίπησζε 

απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ. 

Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΚ θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια 

έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο 

αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 

Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ζηε δηαδηθαζία 

θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF. 

 

Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» 

 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο 

παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ. 

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο σο Παξάξηεκα απηήο. 

Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint, 

πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ή άιιεο ζρεηηθήο 

ζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο δχλαληαη γηα απηφ 

ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ 

ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Σν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ ππεχζπλε δήισζε, 

ππνβάιινληαη ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν PDF. 

(Αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηνλ ηξφπν ρξήζεο θαη ζπκπιήξσζεο 

ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ θαη ηεο ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint είλαη αλαξηεκέλεο ζε ζρεηηθή 

ζεκαηηθή ελφηεηα ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ). 

 

Δπηπιένλ ζηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο επηζπλάπηνληαη ηα αθφινπζα: 

● Αληίγξαθν ηεο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

● Άδεηα ιεηηνπξγίαο σο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθάιεηαο (Η.Δ.Π.Τ.Α.), εθδνζείζα απφ ηελ 

Διιεληθή Αζηπλνκία ζχκθσλα κε ην λ. 2518/97 (ΦΔΚ Α’ 164), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε νπνία λα είλαη 

ζε ηζρχ. 

● Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν (Βηνκεραληθφ ή Δκπνξηθφ) Δπηκειεηήξην, κε εγγεγξακκέλε δξαζηεξηφηεηα 

απηήλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο. 
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Σερληθή πξνζθνξά 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ θαη λα έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ηνπ Παξαξηήκαηνο Β1΄. 

Σν ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή «pdf», ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β1΄ 

ππνγξάθεηαη ειεθηξνληθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. 

 

Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν θξηηήξην αλάζεζεο ηεο δηαθήξπμεο. Ζ ηηκή 

ηεο πξνο πξνκήζεηα ππεξεζίαο δίλεηαη ζε ΔΤΡΧ. 

Ζ αλαγξαθή ησλ ηηκψλ ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην 

ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

Οη ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ, ζε ΔΤΡΧ, πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα 

απφ ην ζχζηεκα. Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην ΔΖΓΖ νη ζπκκεηέρνληεο 

θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ κφλν ηελ ηηκή κνλάδαο (ρσξίο Φ.Π.Α.) ε νπνία είλαη ην κεληαίν ηίκεκα. Οη 

ππφινηπεο πιεξνθνξίεο (π.ρ. ζπλνιηθή αμία, Φ.Π.Α.) πξνθχπηνπλ απηνκάησο απφ ην ζχζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ θαη 

εκθαλίδνληαη ζηελ εθηχπσζε. 

Οη ηηκέο πνπ πξνζθέξνπλ νη ππνςήθηνη ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ηελ παξαθξάηεζε ηνπ 

θφξνπ 8%. Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη κε βάζε ην κεληαίν ηίκεκα ρσξίο Φ.Π.Α.. 

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. Χο 

απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: 

1) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, 

2) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

3) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 88 

ηνπ λ. 4412/2016. 

εκεηψλνπκε φηη: 

1. Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο είλαη νη πξνβιεπφκελνη ζην άξζξν 25 ηνπ Ν. 4412/2016. 

2. Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κφλν φηαλ πεξηιακβάλνπλ ηηκέο γηα φιεο ηηο εγγξαθέο/ππεξεζίεο ηνπ πίλαθα 

(Παξάξηεκα Β2’). Οη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ηηκέο κφλν ζε νξηζκέλεο εγγξαθέο/ππεξεζίεο ηνπ πίλαθα θαη φρη ζε 

φιεο ηηο εγγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

3. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζεσξείηαη φηη ε ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θαη ε 

ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ζπκκεηέρνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

4. Δάλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ην πνζφ γηα ηελ θάζε πεξίπησζε, ή αλ απηή δελ 

αλαγξάθεηαη επθξηλψο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

5. ε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο δεθηψλ, κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνζθνξψλ κε ην ίδην πνζφ, ε αλάζεζε γίλεηαη κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ ππνςήθησλ 

αλαδφρσλ πνπ κεηνδφηεζαλ. 

6. ηελ πεξίπησζε πνπ θαηαηίζεηαη κία πξνζθνξά ή ηειηθά κία πξνζθνξά είλαη ηερληθά απνδεθηή, ε 

Τπεξεζία δχλαηαη λα αλαδεηά ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο. 

7. εκεηψλεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη 

γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
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ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπο νη Αλάδνρνη ππνρξενχληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα αλαθέξνπλ θαη ηα 

θάησζη ζηνηρεία ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.3863/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη : 

α. ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν. 

β. ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

γ. ηελ πιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη, αληίγξαθν ηεο νπνίαο 

(ζπιινγηθήο ζχκβαζεο) νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ πξνζθνξά ηνπο. 

δ. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

ε. Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 

 

Δπίζεο ζηελ πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο, θφζηνπο ησλ 

αλαισζίκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. 

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαηηήησο λα εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΧ (€). Ζ ηηκή κέλεη ζηαζεξή θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξνπο αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ θξίλνληαη σο απαξάδεθηεο θαη 

απνξξίπηνληαη. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζα ππνβάιεη γξαπηφ 

αίηεκα πξνο ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε 

ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ φιεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί 

ζε βάξνο εθάζηνπ ησλ ππνςήθησλ εξγνιάβσλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απνζηέιιεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέζα ζε 

δεθαπέληε (15) κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο. ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο (άξζξν 68, λ. 3863/2010 φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε ην λ. 3996/2011 θαη λ. 4144/2013, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην αξ.39 παξ. β ηνπ λ.4488/2017). 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα απνθιείζεη απφ ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο ηηο ππνςήθηεο εηαηξείεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θχιαμεο ιφγσ δηάπξαμεο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο, ζχκθσλα κε ην ζεκείν (γ) ηεο 

παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 

Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 

ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη 

ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα 

ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή 

ηεθκεξίσζε, εληφο 2 εκεξψλ απφ ηελ  εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε 

απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν 

πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Σα 

αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγία θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ 

γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ Οκάδα Δξγαζίαο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

πξνζθεξφλησλ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ 

πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

β) ηε ζπλέρεηα ε Οκάδα Δξγαζίαο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
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πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά, 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη εηζεγείηαη 

αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ 

θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. (ε θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ηεο Α.Α. ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο 

πξνζθνξέο θαη ηελ απνδνρή ή φρη ησλ ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

θαησηέξσ απφθαζε αλάζεζεο). 

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο θαη 

παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. (Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ απφθαζε αλάζεζεο). 

 

Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ  

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή πξφζθιεζε ζηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε αλάζεζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ, σο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ. 

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη απφ απηφλ ζε 

κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF. 

Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε 

εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ, 

πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ 

θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, 

ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα αλσηέξσ. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα 

ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, 

ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε 

ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα 

απηή ηφζν εληφο ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα 

ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη 

ηεο δηαθάλεηαο. 
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Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε αλάζεζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, 

εάλ: 

η) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία,  

δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ή 

ηη) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε ηεο απαίηεζεο ηνπ θξηηεξίνπ πνηνηηθήο επηινγήο. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Οκάδα 

Δξγαζίαο, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ 

θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΡΟΚΟΜΙΔΙ Ο ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΑΝΑΓΟΥΟ ΚΑΣΑ ΣΟ 

ΣΑΓΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

 
Με έγγξαθε εηδνπνίεζε ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη ηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, 

γηα ηα νπνία έρνπλ ππνβάιεη ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 θαη θαηά πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 

4412/2016, φπσο ηζρχεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο πέληε (5) εκεξψλ. πγθεθξηκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ είλαη: 

1. Απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ κε εκεξνκελία έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπ. Διιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-

κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) 

θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ε ππνρξέσζε απηή αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο δηαρεηξηζηέο. ηηο 

πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη 

έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή 

ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. Ζ εκεξνκελία 

έθδνζεο θάζε δηθαηνινγεηηθνχ ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο πξέπεη λα αλαθέξεη ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηέηνην 

ψζηε λα θαιχπηεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε 

απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

4. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά 

κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή 

ηνπ δηαγσληδνκέλνπ), γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν. Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή 

ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ 

ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 

νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. 
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην 

εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο 

ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. Σν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε πξέπεη λα έρεη 

εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο κέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 

Αν ηο κράηος-μέλος ή η εν λόγω τώρα δεν εκδίδει ηέηοιοσ είδοσς έγγραθα ή πιζηοποιηηικά ή όποσ ηα έγγραθα ή ηα 

πιζηοποιηηικά ασηά δεν καλύπηοσν όλες ηις περιπηώζεις ποσ αναθέρονηαι παραπάνω, ηα έγγραθα ή ηα 

πιζηοποιηηικά μπορεί να ανηικαθίζηανηαι από ένορκη βεβαίωζη ή, ζηα κράηη - μέλη ή ζηις τώρες όποσ δεν 

προβλέπεηαι ένορκη βεβαίωζη, από σπεύθσνη δήλωζη ηοσ ενδιαθερομένοσ ενώπιον αρμόδιας δικαζηικής ή 

διοικηηικής αρτής, ζσμβολαιογράθοσ ή αρμόδιοσ επαγγελμαηικού ή εμπορικού οργανιζμού ηοσ κράηοσς - μέλοσς ή 

ηης τώρας καηαγωγής ή ηης τώρας όποσ είναι εγκαηεζηημένος ο οικονομικός θορέας. 

Οι αρμόδιες δημόζιες αρτές παρέτοσν, όποσ κρίνεηαι αναγκαίο, επίζημη δήλωζη ζηην οποία αναθέρεηαι όηι δεν 

εκδίδονηαι ηα έγγραθα ή ηα πιζηοποιηηικά ηης παρούζας παραγράθοσ ή όηι ηα έγγραθα ασηά δεν καλύπηοσν όλες ηις 

περιπηώζεις ποσ αναθέρονηαι ζηην παράγραθο 1, ζηις περιπηώζεις α΄ και β΄ ηης παραγράθοσ 2 και ζηην περίπηωζη 

β΄ ηης παραγράθοσ 4 ηοσ άρθροσ 73. Οι επίζημες δηλώζεις καθίζηανηαι διαθέζιμες μέζω ηοσ επιγραμμικού 

αποθεηηρίοσ πιζηοποιηηικών (e-Certis) ηοσ άρθροσ 81. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ηκήκα 

ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιάβνη ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά (1) έσο θαη (5). 

Αλ ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαηαηέζεθαλ, δελ είλαη πιήξε ή δελ θαηαηεζνχλ εκπξφζεζκα ζηελ Τπεξεζία 

εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Αλάζεζε - ζχλαςε ζχκβαζεο 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε αλάζεζεο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε αλάζεζεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο 

γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν φισλ 

ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». Μεηά ηελ έθδνζε θαη 

θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Καηά ηεο 

απφθαζεο αλάζεζεο ρσξεί έλζηαζε ζχκθσλα κε ην αξ. 127 ηνπ λ. 4412/2016. 

Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα 

πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη αθνινπζείηαη 

ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο 
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ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο, κε ηελ επηθχιαμε 

ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο 

δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο, πνπ λα θαιχπηεη ην 4% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λ. 

4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή 

ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε θαηά ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 

 

ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Ζ παξνρή ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ θχιαμεο ζα γίλεηαη απφ 01-06-2022 έσο 31-12-2022 ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ Σεισλείνπ Παηξψλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. θαη εηδηθφηεξα ηεο Απνζήθεο (εμσηεξηθά – πεξηκεηξηθά ) ηνπ Σεισλείνπ 

θαη ηνπ Σεισλεηαθνχ Πεξηβφινπ (ζηνλ Παιαηφ ιηκέλα Παηξψλ – Μψινο Γνχλαξε) θαζψο θαη ηεο Απνζήθεο ηνπ 

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ (πξψελ ΟΓΓΤ ΑΔ) πνπ βξίζθεηαη ζηα Αγηνβιαζίηηθα Κάησ Αραΐαο 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη (1) επφπηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, γηα ηελ επίβιεςε απηήο 

θαη επηθνηλσλία κε αξκφδηα φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνλ/ηελ νπνίν-α ζα γλσζηνπνηήζεη ζε απηήλ. ε 

πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηελ Τπεξεζία πνπ παξαθνινπζεί ηε 

ζχκβαζε. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη αλά κήλα, ηα ζρεηηθά δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ, ζηα νπνία ππνρξεσηηθά ζα 

αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο Απφθαζεο Αλάζεζεο ή ηεο χκβαζεο θαη ν ΑΛΔ 2420911001. Ζ 

αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ζπληάζζεη, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

κήλα, ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ, ζπλνδεπφκελν απφ ηα 

αληίζηνηρα παξαζηαηηθά, βεβαηψλνληαο ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο. 

ηε ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο (εηο ηεηξαπινχλ) ζηε Γ/λζε ΤΠΔ θαη ην θνηλνπνηεί ζηνλ 

Αλάδνρν, ν νπνίνο πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ, κε βάζε ην νπνίν ζα γίλεη ε πιεξσκή. 

Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηπρφλ παξάηαζε ηεο χκβαζεο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην λ. 4412/2016. 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ θάζε ηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε κεληαία βάζε θαηφπηλ έθδνζεο ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

πνπ ζα εθδίδεη ε Γεκνζηνλνκηθή Τπεξεζία Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ (Γ.Τ.Δ.Δ.) ζην Ν. Αραΐαο ή θάζε άιιε 

αξκφδηα ππεξεζία,  κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.  

Σα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο γηα ηελ εμφθιεζε ηεο κεληαίαο παξαζρεζείζαο ππεξεζίαο είλαη : 

1. Μεληαίν Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ην νπνίν ζπληάζζεηαη απφ ηηο 

αληίζηνηρεο αξκφδηεο Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. 

2. Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ γηα εξγαζίεο δεδνπιεπκέλεο πξνεγνχκελνπ κήλα. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο. 

5. Μηζζνδνηηθή θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε ζηελ ζχκβαζε θχιαμεο ππαιιήισλ ηνπ 

Αλαδφρνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

6. Απνδεηθηηθφ ηξάπεδαο πνπ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ γηα θάζε απαζρνινχκελν ζηελ ζχκβαζε 

θχιαμεο ππάιιειν ηνπ Αλαδφρνπ.  

εκείσζε : Τπελζπκίδεηαη ε Κ.Τ.Α. κε αξηζκ.νηθ. 22528/430/2017 « Καζηέξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο θαηαβνιήο 

απφ ηνπο εξγνδφηεο ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ.» 
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7. Λίζηα πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε ζηε ζχκβαζε θχιαμεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζηελ 

νπνία ζα θαίλεηαη θάζε λένο εξγαδφκελνο-ππάιιεινο ηνπ Αλαδφρνπ. 

8. Αληίγξαθν άδεηαο εξγαζίαο ηνπ αξ. 3 ηνπ λ.2518/1997 θαη πνηληθφ κεηξψν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

απαζρνιήζεθε ζηελ ζχκβαζε θχιαμεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή πξνζθνκίδνληαη γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνιήζεθαλ 

ζηελ ζχκβαζε θχιαμεο, ελψ γηα ηηο επφκελεο πξνζθνκίδνληαη κφλν γηα ηνπο θαηλνχξγηνπο θαη φρη γηα ηνπο 

παιηνχο. 

9. Πίλαθαο πξνζσπηθνχ ππνβεβιεκέλνο ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο πξνζσπηθνχ, 

ηξνπνπνηεηηθφο / ζπκπιεξσκαηηθφο πίλαθαο ππνβεβιεκέλνο ζηελ Δπηζεψξεζε εξγαζίαο. 

10. Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε ΗΚΑ (Δ.Φ.Κ.Α), απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηνπλ φινη νη ηχπνη απνδνρψλ γηα 

θάζε απαζρνινχκελν ζηελ ζχκβαζε θχιαμεο ππάιιειν ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη ην απνδεηθηηθφ ππνβνιήο ηεο 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

11. Απνδεηθηηθφ ηξάπεδαο γηα ηελ πιεξσκή ησλ εηζθνξψλ ηεο Αλαιπηηθήο Πεξηνδηθήο Γήισζεο. 

12. Έγγξαθν ηεο ηξάπεδαο ζηελ νπνία ν αλάδνρνο επηζπκεί λα γίλεηαη ε πιεξσκή θαη ζην νπνίν ζα 

αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο IBAN. 

Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πιεξσκή ηεο δαπάλεο. 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

 

 

                                                                               ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 

ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

 Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ εζληθή εξγαηηθή θαη θνηλσληθναζθαιηζηηθή λνκνζεζία, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα ηεξεί φινπο ηνπο Διιεληθνχο Νφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία (Δξγαηηθή Ννκνζεζία) θαη ηηο δηαηάμεηο 

γηα ακνηβέο, θαη κε ηε ξεηή ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ηηο λφκηκεο απνδνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίεο ζε 

θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο νηθίεο πιινγηθέο πκβάζεηο 

Δξγαζίαο, ζηηο νπνίεο ηπρφλ ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη, λα ηεξεί ην λφκηκν σξάξην εξγαζίαο, σο θαη ηηο λφκηκεο 

αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο, ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο ινηπέο θνηλσληθέο παξνρέο, 

απνδεκηψζεηο, θφξνπο, θ.ι.π., ζα επζχλεηαη δε έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο 

πνπ πξνθχπηεη απ’ απηέο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, 

ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ζε θάζε ηξίην. 

● Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλππνινγίζεη ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ηπρφλ αλαπξνζαξκνγή ηνπ θαηψηαηνπ 

κηζζνχ θαη δε δχλαηαη λα αιιάμεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή λα αμηψζεη κεγαιχηεξε πιεξσκή εθφζνλ ζπληειεζηεί ε 

ελ ιφγσ αλαπξνζαξκνγή. 

● Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηε Γηεχζπλζε ΤΠΔ, πάξαπηα, θάζε κεηαβνιή ηνπ 

απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ. 

● Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληνο ηελ πιήξε γλψζε θαη απνδνρή φισλ 
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ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. Δηδηθφηεξα, ε ππνβνιή 

πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληνο πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

ηεο δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ ησλ πξνο θχιαμε θηηξίσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη βεβαίσζε φηη πιεξνχλ φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα απξφζθνπηε, απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζε πεξίπησζε δε 

αηπρήκαηνο ζα είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ζ παξνχζα Πξφζθιεζε-Γηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Α.Γ.Δ. ζηελ δηεχζπλζε 

http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoi θαη ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο λα ηελ παξαιάβνπλ. 

Δπηζπλάπηεηαη ην Παξάξηεκα Α: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Τπεξεζηψλ Φχιαμεο, ην Παξάξηεκα Β : Οηθνλνκηθέο 

Πξνδηαγξαθέο, ην Παξάξηεκα Α1: Τπφδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο, ην Παξάξηεκα Β1: Τπφδεηγκα 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ην Παξάξηεκα Γ’: Τπφδεηγκα Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ), ηα 

νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί Κξαηηθψλ 

Πξνκεζεηψλ 

 

                                                               Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΘΤΝΖ ΣΟΤ ΣΔΛΧΝΔΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ 

 

                                                                                                  

 

                                                                                       ΓΗΟΝΤΗΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 

 

 

 

Κνηλνπνίεζε: 

1. Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ & Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ ΑΑΓΔ (email: dpdad2@aade.gr) 

2. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ΑΑΓΔ (mail: siteadmin@aade.gr) 

http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoi
http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoi
mailto:dpdad2@aade.gr
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                                                                         ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

                                               ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α : ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 Α. Γεληθέο απαηηήζεηο 

1. Με ηελ αλάιεςε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηε Γηεχζπλζε ΤΠΔ, θαηάινγν ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα εξγαζζεί ζηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, κε πιήξε ζηνηρεία απηψλ. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή 

ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ε εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα ελεκεξψλεη, πξνεγνπκέλσο, εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία. 

2. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, 

θαζψο θαη κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο. 

3. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ. 

4. O Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδεη αλειιηπψο ην ζπκθσλεκέλν αξηζκφ πξνζσπηθνχ γηα ηε θχιαμε 

ησλ αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα αλαπιεξψλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνπο ππαιιήινπο ηεο πνπ 

απνπζηάδνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (άδεηα, αζζέλεηα θ.ιπ.) θαη γεληθφηεξα, λα θαιχπηεη ηα θελά απφ αζζελείο ή 

αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ κε ηελ παξνχζα ππνρξεψζεψλ ηνπ έλαληη 

ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο θαηά ηελ ψξα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ή αλ ηπρφλ θξηζνχλ 

αθαηάιιεινη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα άκεζεο αληηθαηάζηαζεο απφ ζπλαδέιθνπο 

ηνπο, έρνληαο ηελ ζρεηηθή φκνηα επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα, αζθάιηζε θαη πξνζφληα. ε θάζε πεξίπησζε, ν 

Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηελ Τπεξεζία πνπ παξαθνινπζεί ηε ζχκβαζε. 

5. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη είλαη 

απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηηο απνξξένπζεο απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Η.Δ.Π.Τ.Α. Δλδεηθηηθά ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2518/1997 (ΦΔΚ Α’/164) «Πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ΗΔΠΤΑ. Πξνζφληα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ απηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ λ. 3707/2008 (ΦΔΚ Α/209), ηα 

νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ1016/109/151-α’/2009 πεξί θαζνξηζκνχ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνζηαηεπηηθψλ 

κέζσλ ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο ησλ Η.Δ.Π.Τ.Α., θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε. ε πεξίπησζε πνπ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ρξεζηκνπνηεί ζηνιή ζα πξέπεη απηή λα δηαζέηεη αληίζηνηρε έγθξηζε. 

6. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηάο, θζνξάο 

ή βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη είλαη κνλαδηθφο ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα ηελ 

απνδεκίσζε νπνηνπδήπνηε, γηα θάζε θχζεσο θαη είδνπο δεκηέο, πνπ ηπρφλ ππνζηεί απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο 

ηνπ ηδίνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, αλ 

ηπρφλ ππνρξεσζεί ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

θαηαβάιεη ζ’ απηήλ ην αληίζηνηρν πνζφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηφθσλ θαη εμφδσλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 

δε θέξεη θακία αζηηθή ή άιιε επζχλε έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε βιάβεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο ή ζηηο 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε απηψλ, εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ. 

7. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην έλαληη αζηηθήο επζχλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ) κε αλψηαην φξην επζχλεο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο θαζψο θαη, γηα 

ζσκαηηθέο βιάβεο θαη πιηθέο δεκίεο αλά δεκηνγφλν γεγνλφο, ηνπιάρηζηνλ χςνπο  1.000.000 επξψ γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη 300.000 επξψ αλά πεξηζηαηηθφ. Δπηπιένλ ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξεί αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πνπ λα πεξηιακβάλεη 

ηελ παξαπάλσ αζθαιηζηηθή θάιπςε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ. ε 

πεξίπησζε πνπ ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξνβιέπεηαη απαιιαγή ζπλππνβάιιεηαη θαη ππεχζπλε δήισζε, 

ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν αλάδνρνο ζα θαιχςεη κέρξη ην πνζφ ηεο απαιιαγήο ηηο φπνηεο πιηθέο δεκηέο ή/ 

θαη ζσκαηηθέο βιάβεο πξνθχςνπλ. 

8. Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληνο ηελ πιήξε γλψζε θαη απνδνρή φισλ ησλ 
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φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. Δηδηθφηεξα, ε ππνβνιή πξνζθνξάο 

ηεθκαίξεη ηελ εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληνο πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεο 

δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ ησλ πξνο θχιαμε θηηξίσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη βεβαίσζε φηη πιεξνχλ φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα απξφζθνπηε, απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζε πεξίπησζε δε 

αηπρήκαηνο ζα είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο. 

9. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα (ζηνηρεία, ζρέδηα 

θαηφςεσλ) ή θάζε άιινπ είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή επ’ επθαηξία εθηέιεζεο απηψλ θαη αθνξνχλ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη εηδηθφηεξα φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ή ζα 

απνθαιχςεη ηηο πιεξνθνξίεο ή ζα αλαθνηλψζεη πξνθνξηθά ή ζα δηαξξεχζεη εγγξάθσο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν 

ηξφπν ζα δηαβηβάζεη ή ζα γλσζηνπνηήζεη πξνο ηξίηνπο νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ηπρφλ έξζεη ζε γλψζε ηνπ ζην 

πιαίζην ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. ε πεξίπησζε νπζηψδνπο παξαβίαζεο 

ηεο ππνρξέσζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαηά ηα αλσηέξσ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη άκεζα 

ηε ζχκβαζε. ε θάζε δε πεξίπησζε έρεη δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε ηπρφλ δεκίαο 

ήζειε ππνζηεί απφ ηελ αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλαδφρνπ. Δπίζεο, ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ 

γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ ππνρξέσζε απηή επεθηείλεηαη θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ, θαζψο θαη ζε 

θάζε ηπρφλ ππεξγνιάβν απαζρνιεί ζρεηηθά. ε πεξίπησζε νπζηψδνπο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηήξεζεο 

ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαηά ηα αλσηέξσ, ε Αλαζέηνπζαο Αξρήο έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη άκεζα ηε 

ζχκβαζε, κε φιεο ηηο ζπλαθφινπζεο ζπλέπεηεο. ε θάζε δε πεξίπησζε έρεη δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη ηελ 

απνθαηάζηαζε νπνηνζδήπνηε ηπρφλ δεκίαο ήζειε ππνζηεί απφ ηελ αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

10. Ο Αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δελ έρνπλ 

θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νη δε κηζζνί θαη ακνηβέο ηνπο, θαζψο 

θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο (δψξα Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο 

απαζρφιεζεο ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή, εηζθνξέο θιπ), νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηελ εξγαηηθή θαη 

αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη απηψλ 

κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαζψο θαη έλαληη ηξίησλ εμ’ αθνξκήο ησλ ζρέζεσλ 

απηψλ. 

11. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη φηη ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο πνπ ζα απαζρνιεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα, είλαη άξηζην ζην ήζνο ηνπ, άςνγν σο πξνο ηε 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο, δηαηεξεί πςειφ επίπεδν αηνκηθήο πγείαο 

θαη πγηεηλήο, θέξεη δε θαζαξή θαη εππαξνπζίαζηε ζηνιή. Δηδηθφηεξα, ζα εμαζθαιίδεη ηελ νκνηνκνξθία απηήο, σο 

πξνο ην ρξψκα θαη ηελ πνηφηεηα, ψζηε ε εκθάληζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα είλαη άξηζηε. 

 

ΑΠΑΙΣΗΔΙ / ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ / ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΦΤΛΑΚΩΝ  ΦΤΛΑΞΗ  ΣΩΝ ΓΤΟ ΥΩΡΩΝ 

/ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

 

Α.  ΑΠΑΙΣΗΔΙ / ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΙΥΤΟΤΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΓΤΟ ΥΩΡΟΤ ΦΤΛΑΞΗ 

1. Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ:  Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζηε θχιαμε ζα γλσζηνπνηείηαη απφ ηνλ 

αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία ηνπ Σεισλείνπ πξηλ απφ ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ ηνπ, πξέπεη δε λα ηπγράλεη θαη ηεο 

έγθξηζεο ηεο Τπεξεζία καο . 

2. Αληηθαηάζηαζε πξνζσπηθνχ: αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ θχιαμεο πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηελ Τπεξεζία 

καο   επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ έγθαηξεο εηδνπνίεζεο. Ζ Τπεξεζία καο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζε πεξίπησζε κε θαιήο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή γηα άιιε δηθαηνινγεκέλε 

ζπλαθή αηηία. 
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3. Πξνζφληα πξνζσπηθνχ: ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα δηαηίζεηαη γηα ηε θχιαμε ζα πξέπεη λα έρεη (εθηφο 

απφ ηελ θαηά λφκν άδεηα εξγαζίαο), ήζνο, εππξεπή εκθάληζε θαη ζσζηφ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο. Οη θχιαθεο 

νθείινπλ λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε επζπλεηδεζία, δήιν θαη αθνζίσζε (ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δηαηάμεηο, 

νδεγίεο θαη εληνιέο) θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη πξνο ηνπο ινηπνχο ππαιιήινπο, ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο γεληθά πνιίηεο, κε επγέλεηα, εππξέπεηα θαη ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο απηψλ, (ρσξίο 

θηινληθίεο, δηαπιεθηηζκνχο θαη απξεπείο εθθξάζεηο). 

4. Ιθαλφηεηα πξνζσπηθνχ θχιαμεο: Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηε θχιαμε ζα 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. 

5. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ: Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ θχιαμε ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα ην έξγν πνπ ζα επηηειεί.  

6.  Έθηαθηε αληηθαηάζηαζε: ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή άιιεο έθηαθηεο αλάγθεο αληηθαηάζηαζεο θάπνηνπ 

θχιαθα, ε αληηθαηάζηαζε ζα γίλεηαη κφλν απφ άηνκν πνπ ήδε είλαη εθπαηδεπκέλν ζηε θχιαμε. 

7. Δπηθνηλσλία ζε πεξίπησζε αλάγθεο: Δίλαη επηζπκεηφ ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο λα είλαη εθνδηαζκέλν κε 

αζχξκαην θαη θηλεηφ ηειέθσλν πνπ ζα παξέρεηαη απφ ηελ Δηαηξεία. Δπίζεο ζα θάλεη ρξήζε ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο πνπ δηαζέηεη ε Τπεξεζία καο. 

8. Πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε θπιάθσλ: Ζ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο έγθαηξεο-θαλνληθήο πξνζέιεπζεο 

γηα εξγαζία θαη απνρψξεζε απφ απηήλ ηνπ πξνζσπηθνχ θχιαμεο αλήθεη ζηελ αλάδνρν επηρείξεζε θχιαμεο. Ζ 

Τπεξεζία καο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ηεο θαιήο ηήξεζεο ή κε απφ ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ ηνπ 

θαλνληθνχ σξαξίνπ θχιαμεο. 

9. Κάζε θχιαθαο ελεκεξψλεη ηελ ππεξεζία καο γηα ηηο ηπρφλ δηαπηζηψζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο γελφκελεο 

ζρεηηθέο (πξνιεπηηθέο ή θαηαζηαιηηθέο) ελέξγεηεο απηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηνπ ζε ζέκαηα 

θχιαμεο θαη αζθάιεηαο (φπσο γηα ηπρφλ βιάβεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, επηθηλδπλφηεηαο ζεκείσλ ή 

πεξηνρψλ θχιαμεο, θιπ.). 

10. Έιεγρνο ηπρφλ ππξθαγηάο 

ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, πξνβαίλνπλ άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαηάζβεζε απηήο θαη 

εηδηθφηεξα: 

α) εηδνπνηνχλ ακέζσο ηελ ππξνζβεζηηθή (ζην ηει. 199), γηα ηελ άκεζε επέκβαζε απηήο πξνο θαηάζβεζε ηεο 

ππξθαγηάο. 

β) επεκβαίλνπλ ακέζσο νη ίδηνη, γηα ηελ θαηάζβεζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εζηίαο ηεο θσηηάο κε ηα πθηζηάκελα 

ζρεηηθά ππεξεζηαθά κέζα (φπσο κε ηε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ππξνζβεζηήξσλ, κε ηε ρξήζε ησλ θξνπλψλ θαη 

άιισλ εξγαιείσλ ππξφζβεζεο, θιπ.), ηδίσο φηαλ ε θσηηά είλαη κηθξήο έθηαζεο ζηα πξψηα ζηάδηα απηήο. 

Παξακέλνπλ ζην ρψξν κέρξη ηελ πξνζέιεπζε ηεο ππξνζβεζηηθήο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ απηήο. ηηο 

πεξηπηψζεηο φκσο θηλδχλνπ ηεο ζσκαηηθήο ηνπο αθεξαηφηεηαο θαη αζθάιεηαο, απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν, 

αιιά παξακέλνπλ θνληά ζην θηίξην γηα ηνλ νπηηθφ έιεγρν απηνχ απφ καθξηά. 

γ) ελεκεξψλνπλ ακέζσο ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Γ.Τ. γηα ηηο ζρεηηθέο δηαπηζηψζεηο ηνπο θαη ηηο 

γελφκελεο αληίζηνηρεο ελέξγεηέο ηνπο. 

δ) θαηαγξάθνπλ ην γεγνλφο ζην Βηβιίν πκβάλησλ Φχιαμεο ηνπ Κηηξίνπ. 

11. Έιεγρνο ηπρφλ δηαξξνήο πδάησλ 

ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ δηαξξνήο πδάησλ (απφ κε θαιφ θιείζηκν βξχζεο, απφ ζπάζηκν ζσιήλα χδξεπζεο ή 
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άιιε αηηία), πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ην ζηακάηεκα ή ηνλ πεξηνξηζκφ απηήο (φπσο θιείζηκν 

ηεο αληίζηνηρεο βξχζεο ή ηνπ δηαθφπηε λεξνχ θιπ.) θαη εηδνπνηνχλ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

Καηαγξάθνπλ ην γεγνλφο ζην Βηβιίν πκβάλησλ Φχιαμεο Κηηξίσλ, ελεκεξψλνπλ ακέζσο ηνλ Πξντζηάκελν 

Σκήκαηνο Γ.Τ. ζηελ πεξίπησζε πνπ αδπλαηνχλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ βιάβε. 

12. Δρεκχζεηα 

 Οη θχιαθεο θαη νη επφπηεο ειέγρνπ νθείινπλ λα ηεξνχλ ερεκχζεηα γηα εκπηζηεπηηθέο ή απφξξεηεο πιεξνθνξίεο, 

έγγξαθα θαη άιια ζηνηρεία ή γεγνλφηα, πνπ ιακβάλνπλ γλψζε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γελ 

παξακέλνπλ ρσξίο εηδηθφ αηηηνινγεκέλν ιφγν, ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο καο. Γελ 

εξεπλνχλ ηα αξρεία εγγξάθσλ, βηβιίσλ θαη αμηψλ ηεο Τπεξεζίαο καο, νχηε ιακβάλνπλ αληίγξαθα ή αληίηππα 

απηψλ.  Γελ αλαθνηλψλνπλ ζε ηξίηνπο ην πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ πνπ ηπρφλ ππέπεζε ζηελ αληίιεςή ηνπο. 

 

 

Β΄  ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΦΤΛΑΚΩΝ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΟΤ ΠΔΡΙΒΟΛΟΤ 

 Κχξην θαζήθνλ ησλ θπιάθσλ είλαη ε επηηήξεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ Σεισλεηαθνχ Πεξηβφινπ,  ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ πνπ ζα είλαη απνζεθεπκέλα ζ’ απηφ, θαζψο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ ηεο Απνζήθεο, γηα ηε δηαζθάιηζε απηψλ απφ θινπέο, ππξθαγηέο θαη άιιεο 

θαηαζηξνθέο. Δηδηθφηεξα: 

1. Έιεγρνο ηεο εμσηεξηθήο πεξίθξαμεο ηεο απνζήθεο  

Διέγρνπλ ηελ εμσηεξηθή πεξηκεηξηθή πεξίθξαμε ηνπ πεξηβφινπ ηεο Απνζήθεο, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο 

θαηάζηαζεο απηήο ή ηπρφλ θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ηεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο 

νπνηαζδήπνηε θαηαζηξνθήο ηεο πεξίθξαμεο, απμάλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ελεκεξψλνπλ (ηελ ίδηα ή ηελ 

επφκελε εξγάζηκε εκέξα) ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Γ.Τ., γηα λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

απνθαηάζηαζεο ηεο πθηζηάκελεο θζνξάο ηεο πεξίθξαμεο. 

2. Έιεγρνο ηεο ζχξαο ηεο εμσηεξηθήο πεξίθξαμεο 

Φξνληίδνπλ ε ζχξα λα παξακέλεη  θιεηζηή. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεί παξνπζίαο ηνπο ζπκβεί λα πξνζέιζεη 

θάπνην απηνθίλεην ή πξφζσπν (ππάιιεινο), ζα επηηξέςνπλ ηελ είζνδν κφλν θαηφπηλ επίδεημεο ζρεηηθήο άδεηαο 

απφ ην Σεισλείν.  

3. Έιεγρνο ρψξνπ ηνπ πεξηβφινπ ηεο απνζήθεο θαη ησλ ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θπιαθίνπ 

Διέγρνπλ ηνλ πεξίβνιν ηεο Απνζήθεο, γηα ηνλ εληνπηζκφ ξίςεο ή ηνπνζέηεζεο χπνπησλ αληηθεηκέλσλ ή 

εγθαηάιεηςεο ππεξεζηαθψλ ή πξνζσπηθψλ εηδψλ ησλ ππαιιήισλ ή ηελ πξφιεςε άιισλ πηζαλψλ θηλδχλσλ 

αζθάιεηαο θαη ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζπξσξείνπ, θαζψο θαη ησλ εηδψλ 

πνπ έρνπλ δνζεί ζ’ απηφ γηα ηελ θάιπςε ζρεηηθψλ αλαγθψλ ησλ θπιάθσλ ή γηα θχιαμε, γηα ηε δηαπίζησζε 

ηπρφλ απψιεηαο ή θζνξψλ ή ηεο θαιήο θαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ, θαηά πεξίπησζε. 

4. Έιεγρνο ηπρφλ παξάλνκεο εηζφδνπ ηξίησλ ζηελ Απνζήθε ή ζηνλ Πεξίβνιν  

Διέγρνπλ ηνπο ππεξεζηαθνχο ρψξνπο θχιαμεο, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ παξαβίαζεο θαη παξάλνκεο εηζφδνπ θαη 

παξακνλήο ηξίησλ πξνζψπσλ εληφο ηεο απνζήθεο ή ηνπ πεξηβφινπ απηήο θαη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ηέηνηνπ 

ζπκβάληνο, πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απνκάθξπλζεο απηψλ (φπσο ζηελ εηδνπνίεζε απηψλ γηα 

απνκάθξπλζε, εηδνπνίεζε ηεο Άκεζεο Γξάζεο ζην ηει. 100 γηα επέκβαζε θαη ζπλδξνκή, θαζψο θαη ζε ζρεηηθή 

ελεκέξσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Γ.Τ. θαη ηνπ Βηβιίνπ πκβάλησλ Φχιαμεο ηνπ Κηηξίνπ). 
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Γ΄  ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ  ΦΤΛΑΚΩΝ  ΑΠΟΘΗΚΗ   Σ.Γ.Γ.Τ. (η. ΟΓΓΤ Α.Δ.) 

Κχξην θαζήθνλ ησλ θπιάθσλ είλαη ε θχιαμε ηεο Απνζήθεο ηνπ η. ΟΓΓΤ Α.Δ,  ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ πνπ ζα είλαη απνζεθεπκέλα ζ’ απηφ, θαζψο θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ησλ  

θηηξίσλ  απηνχ, γηα ηε δηαζθάιηζε απηψλ απφ θινπέο, ππξθαγηέο θαη άιιεο θαηαζηξνθέο. Κάζε θχιαθαο 

ελεκεξψλεη ηνλ επφκελν θχιαθα γηα ηηο ηπρφλ δηαπηζηψζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο γελφκελεο ζρεηηθέο 

(πξνιεπηηθέο ή θαηαζηαιηηθέο) ελέξγεηεο απηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηνπ ζε ζέκαηα θχιαμεο θαη 

αζθάιεηαο (φπσο γηα ηπρφλ βιάβεο ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, επηθηλδπλφηεηαο ζεκείσλ ή πεξηνρψλ 

θχιαμεο, θ.ι.π.).  Οη θχιαθεο νθείινπλ λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε επζπλεηδεζία, δήιν θαη αθνζίσζε 

(ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δηαηάμεηο, νδεγίεο θαη εληνιέο) θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη πξνο ηνπο ινηπνχο ππαιιήινπο, 

ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο γεληθά πνιίηεο, κε επγέλεηα, εππξέπεηα θαη ζεβαζκφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο απηψλ, (ρσξίο θηινληθίεο, δηαπιεθηηζκνχο θαη απξεπείο εθθξάζεηο). 

 

1.  Έιεγρνο ηεο εμσηεξηθήο πεξίθξαμεο ηεο Απνζήθεο  

Διέγρνπλ ηελ εμσηεξηθή πεξηκεηξηθή πεξίθξαμε ηνπ πεξηβφινπ ηεο απνζήθεο, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο 

θαηάζηαζεο απηήο ή ηπρφλ θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ηεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο 

νπνηαζδήπνηε θαηαζηξνθήο ηεο πεξίθξαμεο, ελεξγνχλ ζρεηηθή θαηαγξαθή ζην Βηβιίν πκβάλησλ Φχιαμεο ηνπ 

Κηηξίνπ θαη απμάλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε θχιαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζεκείσλ παξαβίαζεο ηεο πεξίθξαμεο. 

Δλεκεξψλνπλ επίζεο πξνθνξηθά (ηελ ίδηα ή ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα) ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Γ.Τ., 

γηα λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο ηεο πθηζηάκελεο θζνξάο ηεο πεξίθξαμεο. 

2. Έιεγρνο ηεο ζχξαο ηεο εμσηεξηθήο πεξίθξαμεο 

α) Καηά ηηο ψξεο πνπ δελ ιεηηνπξγεί ε Τπεξεζία:  

θξνληίδνπλ γηα ην θιείζηκν ηεο ζχξαο ηεο εμσηεξηθήο πεξηκεηξηθήο πεξίθξαμεο ηεο απνζήθεο θαη ηελ  αλνίγνπλ 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη λα δηέιζεη θάπνην απηνθίλεην ή ην πξφζσπν (ππάιιεινο ή επηζθέπηεο), χζηεξα 

απφ ζρεηηθφ έιεγρν απηψλ. 

β) Καηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο: 

ε θεληξηθή ζχξα ηεο εμσηεξηθήο πεξίθξαμεο παξακέλεη αλνηθηή θαηά ηηο ψξεο ησλ ζπρλψλ δηειεχζεσλ εηζφδνπ 

θαη εμφδνπ ησλ ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ θαη πξνζσπηθψλ απηνθηλήησλ ησλ ππαιιήισλ, γηα ηε δηεπθφιπλζε 

απηψλ. Σηο ππφινηπεο ψξεο ε ζχξα πξέπεη λα παξακείλεη θιεηζηή, γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο θχιαμεο θαη λα 

αλνίγεη φηαλ πξφθεηηαη λα δηέιζεη θάπνην απηνθίλεην ή πξφζσπν (ππάιιεινο ή επηζθέπηεο), χζηεξα απφ ζρεηηθφ 

έιεγρν απηψλ. 

3. Έιεγρνο ρψξνπ ηνπ πεξηβφινπ ηεο Απνζήθεο 

Διέγρνπλ ηνλ πεξίβνιν ηεο Απνζήθεο, γηα ηνλ εληνπηζκφ ξίςεο ή ηνπνζέηεζεο χπνπησλ αληηθεηκέλσλ ή 

εγθαηάιεηςεο ππεξεζηαθψλ ή πξνζσπηθψλ εηδψλ ησλ ππαιιήισλ ή ηελ πξφιεςε άιισλ πηζαλψλ θηλδχλσλ 

αζθάιεηαο. 

4.ηάζκεπζε ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ άιισλ Τπεξεζηψλ γηα θχιαμε 

Γελ επηηξέπνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηελ παξακνλή ζηνλ παξαπάλσ ρψξν γηα θχιαμε, ησλ πξνζσπηθψλ 

απηνθηλήησλ νπνηνπδήπνηε ηδηψηε. 

5.Έιεγρνο ησλ ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζπξσξείνπ 
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Διέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζπξσξείνπ, θαζψο θαη ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ 

δνζεί ζ’ απηφ γηα ηελ θάιπςε ζρεηηθψλ αλαγθψλ ησλ θπιάθσλ ή γηα θχιαμε, γηα ηε δηαπίζησζε ηπρφλ απψιεηαο 

ή θζνξψλ ή ηεο θαιήο θαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ, θαηά πεξίπησζε. 

6.Βάξδηεο εξγαζίαο θπιάθσλ 

Σεξνχλ ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο (πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο) εθηέιεζεο ηεο βάξδηαο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. 

Γελ απνρσξνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξηλ ηελ πξνζέιεπζε θαη αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θχιαθα ηεο επφκελεο 

βάξδηαο, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο πξνζέιεπζεο απηνχ. ε πεξίπησζε εθηηκψκελεο 

θαζπζηέξεζεο ή αδπλακίαο πξνζέιεπζεο ελφο θχιαθα γηα αλάιεςε ηεο εξγαζίαο, απηφο νθείιεη λα ελεκεξψζεη 

νπσζδήπνηε ζρεηηθά, (έγθαηξα θαη κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν), ηνλ θχιαθα ηεο πξνεγνχκελεο βάξδηαο. Γηα 

ην ζέκα απηφ ελεκεξψλεηαη επίζεο ν αξκφδηνο ππεχζπλνο ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο θχιαμεο, ν νπνίνο 

ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Γ.Γ.Τ., εθφζνλ απηφ  είλαη αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί  κε αληηθαηάζηαζε ή κε άιιν ηξφπν) ε θάιπςε ηεο βάξδηαο ηνπ θχιαθα πνπ ηπρφλ δελ κπνξεί λα 

πξνζέιζεη γηα εξγαζία. 

 

Γ΄ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη, αθελφο λα δηαζέηεη θέληξν ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ πνπ ζα ιεηηνπξγεί θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θχιαμεο θαη κε ην νπνίν ζα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία νη θχιαθεο θαη αθεηέξνπ λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα  λα επέκβεη κε δηθά ηνπ κέζα (απηνθίλεηα, κεραλέο) ζε ηπρφλ θάιεζκα ησλ θπιάθσλ ηεο απνζήθεο 

γηα βνήζεηα ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

Ο αλάδνρνο ζα αζθεί ζπρλνχο ειέγρνπο ζηνπο θχιαθεο θαη ζα ειέγρεη ηνπο πεξηβάιινληεο  ρψξνπο ησλ 

θπιαζζφκελσλ πεξηνρψλ, κέζσ επνπηψλ ηνπ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο (λπρηεξηλήο ή 24σξεο) θχιαμήο ηεο, πνπ 

έρεη αλαηεζεί ζ΄ απηφλ. 

Ο αλάδνρνο πνπ ζα αλαιάβεη ηε θχιαμε είλαη θαζ’ νινθιεξία ππεχζπλνο γηα θινπή θαη θάζε είδνπο δνιηνθζνξά 

πνπ ήζειε ζπκβεί ηφζν ζηελ απνζήθε φζν θαη ζηα νρήκαηα πνπ θπιάζζνληαη ζηνλ πεξηθξαγκέλν πεξίβνιν. 

Οη θχιαθεο πνπ ζα πξνζέξρνληαη γηα αλάιεςε ππεξεζίαο, ζα θξνληίδνπλ γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Τπεξεζίαο ηνπο θαη δελ ζα εγθαηαιείπνπλ ηε ζέζε ηνπο εάλ δελ 

ελεκεξσζνχλ θαη αλαιάβνπλ ππεξεζία νη αληηθαηαζηάηεο ηνπο. 

Οη θχιαθεο ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε εηδηθφ ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ άκεζε κεηάδνζε ζήκαηνο θηλδχλνπ ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο. 

Οη θχιαθεο ζα παξαθνινπζνχλ, επηιακβάλνληαη θαη αλαθέξνπλ ακέζσο ζην θέληξν ειέγρνπ ηεο αλαδφρνπ 

επηρείξεζεο, θάζε ππφλνηα, αλσκαιία ή χπνπηε θαηάζηαζε πνπ ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςή ηνπο. 

Οη θχιαθεο  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο δε ζα αζρνινχληαη κε ζέκαηα άζρεηα πξνο απηήλ (ζπδεηήζεηο, 

αλάγλσζε εληχπσλ, κνπζηθή, ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θ.ι.π.) 

Οη θχιαθεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν θαη λα κηινχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηε θχιαμε ηεο απνζήθεο, πξέπεη λα είλαη άξηζηα εθπαηδεπκέλν 

θαη λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ αζθαιή θχιαμή ηεο . 

Σν πξνζσπηθφ αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε εηδηθφ δειηίν 

Σαπηφηεηαο θαη εηδηθφ δηαθξηηηθφ ζήκα, φπσο νξίδεη θαη ν Ν. 2518/97 ( ΦΔΚ 164/21-08-97). 
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                                       ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα παξαθάησ: 

1) ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπο, 

2) ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο γηα ηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ - αλαιπηηθή θαηάζηαζε ππνινγηζκνχ 

ηνπ θφζηνπο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζε απνδνρέο γηα ηηο βάξδηεο πνπ δεηνχληαη ζηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δψξσλ ενξηψλ, ηνπ επηδφκαηνο αδείαο, ηνπ θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο 

αδεηψλ πξνζσπηθνχ, ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη νπνηαδήπνηε άιιε απνιαβή πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν 

(Πιήξεο αλάιπζε εξγαηηθνχ θφζηνπο ηεξνχκελεο ηεο λνκνζεζίαο), 

3) νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεηο θαη αλαιπηηθέο, λα αηηηνινγνχλ θαη λα δηθαηνινγνχλ πιήξσο ην 

πξνθεξφκελν αληάιιαγκα κε αλαιπηηθή αλαθνξά: 

 ηελ πξνυπεξεζία ηνπο, ηδίσο ζε πεξίπησζε πνπ ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ έρεη πξνυπεξεζία κεγαιχηεξε 

απφ 3 έηε ζα πξέπεη ε πξνζθνξά λα δηακνξθψλεηαη αλάινγα θαη λα ζπλππνινγίδνληαη ηα αληίζηνηρα επηδφκαηα 

 ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ (ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία) 

 

Σηκέο πξνζθνξψλ 

Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε πξνζθέξνληνο ζα δνζεί κε κηα θαη κνλαδηθή ηηκή. 

 Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ζα δίδνληαη ζε Δπξψ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε 

άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα. Δπηπιένλ, ζα πεξηιακβάλνληαη νη 

ακνηβέο ηξίησλ, πξνζσπηθνχ, ζπλεξγαηψλ θιπ, ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη θάζε παξερφκελεο ππεξεζία 

ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ θχιαμεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (ελδεηθηηθά, έμνδα κεηαθνξάο, έμνδα ηνπνζέηεζεο, θιπ.), γηα ην 

αληίζηνηρν Σκήκα ην νπνίν αθνξά ε πξνζθνξά θαη γηα ην δεηνχκελν δηάζηεκα, δειαδή γηα επηά (7) κήλεο. 

 Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ Αλάδνρν κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία νξηζηηθή ηκεκαηηθή παξνρή 

ππεξεζηψλ. Απνθιείεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ή αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ 

αλαδφρνπ πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ γηα ηηο ππεξεζίεο, πνπ ζα παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ θαη ζα ηζρχνπλ θαη ζα δεζκεχνπλ ηνλ Αλάδνρν κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε 

πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, νη πξνζθέξνληεο δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε 

ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

 Ζ ηηκή γηα θαζέλα απφ ηα πεδία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζα είλαη κηα θαη κνλαδηθή θαη ζα αλαιχεηαη επαξθψο θαη 

κε ζαθήλεηα ν πξνζδηνξηζκφο απηήο ηεο ηηκήο. Οη ππνινγηζκνί ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη 

αθξίβεηα, γηα λα είλαη δπλαηή ε επαιήζεπζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί ην χςνο ηεο 

πξνζθεξφκελεο ηηκήο. 

 Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο) πνπ 

δηέπεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα εθαξκφζεη ηηο 

ηπρφλ αιιαγέο άκεζα κε δηθή ηνπ επζχλε θαη επηκέιεηα, αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή 

απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ην ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΗ Φ.Π.Α. θαη ην 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α. 

 Δπηηξέπνληαη κέρξη δχν δεθαδηθά ςεθία ζηηο αλαγξαθφκελεο ηηκέο ηνπ εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Σν 

πνζφ ζην πεδίν [ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΗ Φ.Π.Α. (ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ)] θαη ζην πεδίν ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α. 

ζηξνγγπινπνηνχληαη ζε δπν (2) δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην (3ν) δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή 

κεγαιχηεξν ηνπ πέληε (5) θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε (
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        ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α1 : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΔΓΡΑ  

ΣΗΛΔΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  

ΑΦΜ – ΓOY  

ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ  

Α.Γ.Σ. (Ννκίκνπ εθπξνζψπνπ)  

Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο  

 

ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΙ (ΝΑΙ/ΟΥΙ) 

Όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ πξφζθιεζε θαη ζην παξάξηεκα 

Α 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ  

Όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ πξφζθιεζε θαη ζην παξάξηεκα 

Α 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β1: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΔΓΡΑ  

ΣΗΛΔΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  

ΑΦΜ – ΓOY  

ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ  

Α.Γ.Σ. (Ννκίκνπ εθπξνζψπνπ)  

Τπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο  

 

 

 

 

 
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΙΚΗ ΤΜΒΑΗ (ΚΡΙΣΗΡΙΟ) 

Παξνρή 

Τπεξεζηψλ 

Πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο ΦΠΑ (7 

κήλεο – ) 

Πξνζθεξφκελε 

Σηκή αλά κήλα 

ρσξίο ΦΠΑ 

Πξνζθεξφκελε 

πλνιηθή Σηκή 

ρσξίο ΦΠΑ 

Πξνζθεξφκελε 

πλνιηθή Σηκή 

κε ΦΠΑ 

01/07/2022-

31/12/2022 

 

 
50.000,00 € 

   

 
Η ζπλνιηθή η Η ζπλνιηθή ηηκή πνπ ζα αλαθέξεηε πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ην γεληθφ ζχλνιν κε ΦΠΑ φπσο αλαιχεηαη ζηελ 

παξαθάησ δήισζε κε ηα ζηνηρεία 68 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/Α') 

 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ηνηρεία ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΔΚ 

115/Α')) ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ (7 ΜΗΝΔ) 

Αλάιπζε/ Πεξηγξαθή 

α Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ ζα 

απαζρνιεζνχλ ζην 
έξγν (κε αλάιπζε): 

 

β Ηκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο (κε αλάιπζε):  

γ πιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη (πεξηγξαθή): 
Δπηζπλάπηεηαη ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ απηήο ζην 
ηέινο 

 

  Πνζφ ζε ΔΤΡΩ (€) 

δ Ύςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ 

αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο 

απνδνρέο απηψλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ (κε αλάιπζε): 

 

ε Ύςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε 

βάζε ηα 
πξνυπνινγηζζέληα πνζά (κε αλάιπζε): 

 

 Γηνηθεηηθφ θφζηνο παξνρήο

 ππεξεζηψλ (κε 
αλάιπζε): 

 

 Κφζηνο αλαισζίκσλ πιηθψλ [θαη ινηπψλ 

ζρεηηθψλ 
δαπαλψλ] (κε αλάιπζε): 

 

 Δξγνιαβηθφ θέξδνο:  

 Νφκηκεο ππέξ Γεκνζίνπ & ηξίησλ 

θξαηήζεηο: 

 

 ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ  
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 ΦΠΑ 24%  

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (ΜΔ ΦΠΑ)  

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Πάηξα……….. 

 

                                                                                                                                                      Τπνγξαθή – θξαγίδα 

 

 

 

εκεηψλεηαη φηη ζπκπιεξψλνληαη ππνρξεσηηθά φινη νη ΠΙΝΑΚΔ. 
Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη ζηα ζεκεία (δ) θαη (ε) ησλ πηλάθσλ αλαιχνληαη θαη επεμεγνχληαη επαξθψο θαη κε ζαθήλεηα ν ηξφπνο/ 

κέζνδνο ππνινγηζκνχ/πξνζδηνξηζκνχ ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ θαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (εξγαηηθφ θφζηνο) Δλδεηθηηθά , 

ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη: 

 αλάιπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ, αλάινγα κε ην ζπληειεζηή πξνζαχμεζεο (0%, 25%, 75% & 100%), 

 ζχλνιν κηζζψλ & πξνζαπμήζεσλ, 

 δψξν Υξηζηνπγέλλσλ, 

 δψξν Πάζρα, 

 επίδνκα άδεηαο, 

 θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ππαιιήινπ ζε άδεηα, 

 εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, 

 εηζθνξά ππέξ Δ.Λ.Π.Κ 

Ζ εθηίκεζε βαζίδεηαη ζηα θαηψηαηα φξηα κηζζψλ (713,00 €) κεηά ηελ ππ’ αξηζκ. 38866/2022 ΦΔΚ 2030 / Β / 21-04-

2022 Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα «Καζνξηζκφο θαηψηαηνπ κηζζνχ θαη θαηψηαηνπ εκεξνκηζζίνπ γηα ηνπο ππαιιήινπο 

θαη γηα ηνπο εξγαηνηερλίηεο φιεο ηεο ρψξαο» γηα 0-3 έηε πξνχπεξεζία. 

 

     ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ : Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) 

 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα 

 

ηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζην κέξνο Η αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ΔΔΔ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ. 

Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

 

Πξνζσξηλφο αξηζκφο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: 

Αξηζκφο .., εκεξνκελία …, ζειίδα …. 

 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν: 

ΑΓΑΜ Πξνθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ 

www.promitheus.gov.gr/................................................... 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο παξαθαιείζηε λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

 

Σαπηφηεηα ηνπ αγνξαζηή Δπίζεκε νλνκαζία: 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ EΟΓΧΝ  - ΣΔΛΧΝΔΗΟ ΠΑΣΡΧΝ 

 

Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη: 997073525 
Πφιε: ΠΑΣΡΑ 

Οδφο θαη αξηζκφο: ΑΡΥ. ΗΔΡΟΘΔΟΤ 2 

Σαρ. θσδ.: 26222 

Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο: Μ. ΓΡΗΒΑ 

http://www.promitheus.gov.gr/................................................
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Σειέθσλν: 2610-336454 

Ηι. ηαρ/κείν:                                                 tel.patron@aade.gr  

Xψξα:                                                            GR 

 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο: 

 

Σίηινο: 

Ρρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν για παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ εγκαταςτάςεων του Τελωνείου Ρατρϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
με τθ διαδικαςία τθσ απ’ευκείασ ανάκεςθσ. 

 

χληνκε πεξηγξαθή: 

 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ππεξεζηψλ θχιαμεο εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σεισλείνπ Παηξψλ : 

 

ΒΑΙΚΗ ΤΜΒΑΗ: 7 κήλεο 

 

 

Οη γεληθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ηεο δηαθήξπμεο ην νπνίν 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

 

Αξηζκφο αλαθνξάο αξρείνπ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα (εάλ ππάξρεη): 

 

 

Μέξνο ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα Α: 

 Δπσλπκία: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Σειέθσλν: 

Φαμ: 

ΑΦΜ, εθφζνλ ππάξρεη: 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ ππάξρεη): 

 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

Ναη / Όρη 

 

Ο ΟΦ απνηειεί πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, 

«θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

 

Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

% 

 

Δθφζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη ελδηαθεξφκελνη εξγαδφκελνη κε 

αλαπεξία ή κεηνλεμία 

- 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

mailto:tel.patron@aade.gr
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Ο ΟΦ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Δζληθφ χζηεκα (Πξν)Δπηινγήο 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή 

δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο]; 

Απάληεζε: 

 

Ναη / Όρη 

 

 

Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, 

θαηά πεξίπησζε: 

- 

Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

- 

Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε 

ζηνλ επίζεκν θαηάινγν 

- 

Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Ναη / Όρη 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα 

ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ; 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

 

 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

O ΟΦ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία καδί κε άιινπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε (ζπληνληζηήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα...): 

- 

Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο: 

- 

Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Σκήκαηα πνπ ζπκκεηάζρεη ν ΟΦ 

 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη 

πξνζθνξά. 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα #1 Όλνκα: 

Δπψλπκν: 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 

Σφπνο γέλλεζεο: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 
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Πφιε: 

Υψξα: 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα: 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ Βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ; Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Όλνκα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο Γελ 

βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Όλνκα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Μέξνο ΙΙΙ: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

 

Α: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο βάζεη ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ιφγσλ πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο: 

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 
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- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) 

ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

 

Γηαθζνξά 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) 

ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Απάηε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) 

ζεκείν(-α) 

- 
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ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 

 

     Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) 

ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

 

Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) 

ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 
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Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) 

ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Καηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Καηαβνιή θφξσλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε 

ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη 

- 

Δλερφκελν πνζφ 

Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 

Ναη / Όρη 

Γηεπθξηλίζηε 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

Ναη / Όρη 
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.. 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

απνθιεηζκνχ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

 

 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

 

Καηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε 

ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη 

- 

Δλερφκελν πνζφ 

Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 

Ναη / Όρη 

Γηεπθξηλίζηε 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

Ναη / Όρη 

.. 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

απνθιεηζκνχ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα Αζέηεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 
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Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

 

- 

 

 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ 

 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε /γλσζηνπνίεζε. Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ 

επαγγεικαηηθφ κεηξψν 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα επαγγεικαηηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο 

ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε 

κπνξεί λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 
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- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

     Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

 

- 

Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ εκπνξηθφ κεηξψν 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα επαγγεικαηηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο 

ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε 

κπνξεί λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

      Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε /γλσζηνπνίεζε. Πνζνζηφ ππεξγνιαβίαο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, ελδερνκέλσο, λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΔΔΔ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ. 

 

Πξνζδηνξίζηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Λήμε 

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ 

είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 

 

α) Ζ αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 

πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη] ή 

 

β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν 

εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα. 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Η, ελφηεηα Α, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί ζην Μέξνο ΗΗΗ θαη ην Μέξνο IV ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
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δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Η. 

 

 

 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο):  

Ζκεξνκελία 

Σφπνο 

Τπνγξαθή 
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