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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

 ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

ΓΙΑ THN  

‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

«ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 – ΑΘΗΝΑ’’, 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ» 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 84.000,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (67.741,94 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%) 
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1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

1.1.    Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΣΑΠΦΟΥΣ 12 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 105 53 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 210 3213150 

Fax 210 3213850 

Αρμόδιος για πληροφορίες 

κ. Κομπορόζος Σπύρος  

(Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 3213150  

E-mail: procurement@mdmgreece.gr  

όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.mdmgreece.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Μη κερδοσκοπικό Σωματείο «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ». 

 

Κύρια δραστηριότητα και σκοποί της Αναθέτουσας Αρχής 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Κανονισμό Προμηθειών, η κύρια δραστηριότητα και 
οι σκοποί της Αναθέτουσας Αρχής συνίστανται κυρίως: 

 Στην παροχή ιατρικής περίθαλψης και ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες και πληθυσμούς που 
πλήττονται από φυσικές καταστροφές, πόλεμο και άλλα καταστροφικά φαινόμενα 

 Στη συνηγορία και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 Στην υποστήριξη των δικαιωμάτων της γυναίκας και του παιδιού 

 Στην καταγραφή, διαμαρτυρία και καταγγελία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πληθυσμοί που 
πλήττονται από πόλεμο, σεισμούς και φυσικές καταστροφές 

 Στην παροχή ιατρικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού 

 Στο γεγονός ότι πρωταρχικός στόχος των Γιατρών του Κόσμου είναι να θεραπεύσουν.  

 Στη μαρτυρία και τεκμηρίωση των γεγονότων παραβίασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου οι 
Γιατροί του Κόσμου εντοπίζουν 

 Στο γεγονός ότι δεν υπάρχει θεραπεία και αποτελεσματική βοήθεια σε βάθος χρόνου χωρίς τη 
διασφάλιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μέσα από το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο. 

 

1.2.   Τόπος και Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού – Κριτήριο ανάθεσης - Χρηματοδότηση 

Τόπος και Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι  είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης 

της παρούσης διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής  και περίληψης αυτής σε μία ημερήσια 

mailto:procurement@mdmgreece.gr
http://www.mdmgreece.gr/
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πανελλήνιας κυκλοφορίας, εφημερίδα την Γενική Δημοπρασιών,  ήτοι την 24/09/2020, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 14:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Σαπφούς 12, Αθήνα.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, την 25/09/2020, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ. 

 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής προσφορών καθορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ και 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Α.Α. 

 

04/09/2020 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στα γραφεία της Α.Α.: 

Σαπφούς 12, Αθήνα 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

24/09/2020, ώρα 14:00 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά 

για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές, τη 

Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 Κριτήριο ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς   

αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη της 

Αναθέτουσας Αρχής και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό 08/2020 και 

τίτλο:  “ A Step forward-Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their 

children”. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #84.000,00€# συμπ/νου ΦΠΑ 24 %, ήτοι 

#67.741,94€# άνευ Φ.Π.Α. 24% #16.258,06€#. 

1.3.Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της 

Δομής φιλοξενίας ‘’Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας’’, επί του ακινήτου της οδού Δεληγιώργη αρ. 32, Τ.Κ. 

104 37, Αθήνα, για το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο (ΜΚΟ) ‘’ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ’’. 
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 Η λειτουργία της δομής φιλοξενίας ‘’Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας’’ εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθμ.141368/25.06.2020 (ΑΔΑ:ΩΕ7ΤΩ6Μ-Ψ0Τ) Απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, στο πλαίσιο παροχής 

υπηρεσιών στέγασης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, 

συμβουλευτικής και διασύνδεσης με υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης, 

και λειτουργεί καθημερινά σε 24ωρη βάση, με μέγιστη δυναμικότητα σαράντα τεσσάρων (44) ωφελούμενων 

ατόμων ημερησίως. 

Η φύλαξη της δομής κρίνεται επιτακτική λόγω της ιδιαιτερότητας της ομάδας ανθρώπων που φιλοξενούνται. 

 Αναλυτικά, το κτίριο είναι συνολικής έκτασης 536,16τμ, ήτοι ισόγειο χώρο, επιφάνειας Ε=85,12τμ, 1ο όροφο, 

επιφάνειας Ε=123,25τμ, 2ο όροφο, επιφάνειας Ε=117,15τμ, 3ο όροφο, επιφάνειας Ε=104,47τμ, 4ο όροφο (ά 

εσοχή), επιφάνειας Ε=71,39τμ, 5ο όροφο (β’ εσοχή), επιφάνειας Ε=34,78τμ και στελεχώνεται περίπου από 

δέκα (10) άτομα προσωπικό. 

Οι υπηρεσίες φύλαξης του ανωτέρω Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας αφορούν σε κάθε μήνα 24ωρη φύλαξη 

κατά τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες και 8ωρη φύλαξη τις υπόλοιπες ημέρες (από 22:00μμ έως 

06.00πμ).  Επισημαίνεται ότι, η παροχή των υπηρεσιών φύλαξης θα πραγματοποιείται στην κεντρική είσοδο 

του κτιρίου, καθώς και οπουδήποτε αλλού κριθεί αναγκαίο εντός αυτού.  

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται: στο ποσό των 84.000,00€# συμπ/νου ΦΠΑ 24 %, ήτοι 

#67.741,94€# άνευ Φ.Π.Α. 24% #16.258,06€#. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ 

«Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» και στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ «Συγγραφή Υποχρεώσεων» της παρούσας διακήρυξης.  

1.4 Χρόνος έναρξης ισχύος - Διάρκεια σύμβασης 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την 01η Ιανουαρίου 2021. 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 

ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωμα να επιτυγχάνει τον χρόνο έναρξης της σύμβασης κατά ένα μήνα, ήτοι 

από την 01η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον έχει ενημερώσει εγγράφως τον ανάδοχο έγκαιρα, ήτοι έως την 10η 

Οκτωβρίου 2020. 

1.5 Θεσμικό πλαίσιο – Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

Θεσμικό πλαίσιο: 

 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  

 συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, 

 του άρθρου 68 του ν.3863/2010 (Α’ 115) ‘’Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις’’, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν.4144/2013 (Α’ 88) 

«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας»,   
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 της υπ’ αριθ. 4241/127/30-01-2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κατώτατου μισθού και 

κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», (ΦΕΚ 

173/Β/2019). 

 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ Α΄164) ‘’Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις’’, 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν.3707/2008 (ΦΕΚ Α΄ 209) ‘’Ρύθμιση θεμάτων 

ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών’’ και το 

άρθρο 19 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄ 256), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 

(ΦΕΚ Α΄98), 

 της υπ’ αριθμ. 1016/109/149-α΄ από 08.09.2009 (ΦΕΚ Β΄1967) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών ‘’Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας 

Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Προσωπικού Γραφείων Ιδιωτικών 

Ερευνών’’, 

 της υπ’ αριθμ. 1016/109/121-ι΄ από 19.08.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1710) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών ‘’Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών’’,  

 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137) ‘’Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 

διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες 

διατάξεις’’, και ιδίως του άρθρου 39 παρ. 6, με το οποίο αντικαταστάθηκε η περ. γ΄της παρ. 2 του 

άρθρου 68 του ν. 3863/2010, 

 Της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.19061-1467/12.05.2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1336) ‘’Καθορισμός 

πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους’’, 

Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο: 

 Της υπ’ αριθμ. 141368/25.06.2020 Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων (ΑΔΑ:ΩΕ7ΤΩ6Μ-Ψ0Τ) περί 

χορήγησης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Δομής Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους – ‘’Ξενώνας 

Μεταβατικής Φιλοξενίας’’, για το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ‘’Γιατροί του Κόσμου 

– Ελληνική Αντιπροσωπεία’’, σε ακίνητο επί της οδού Δεληγιώργη 32, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα, 

 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Κανονισμού Προμηθειών των Γιατρών του Κόσμου – 

Ελληνική Αντιπροσωπεία, 

 της Προγραμματικής Σύμβασης με αριθμό 08/2020 και τίτλο:  “ A Step forward-Accommodation 

Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children” 

 της υπ’ αριθμ. 217Α/22.07.2020 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

1.6.   Δημοσιότητα 
Η Περίληψη, καθώς και το τεύχος της Διακήρυξης με τα Παραρτήματά της, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): www.mdmgreece.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή:  

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ► ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, είκοσι (20) ημέρες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τυχόν ερωτήματα που θα υποβληθούν εγγράφως με τις αντίστοιχες συμπληρωματικές πληροφορίες ή/και 

διευκρινίσεις / απαντήσεις που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, θα αναρτηθούν, επίσης, στο 

δικτυακό τόπο www.mdmgreece.gr. 

http://www.mdmgreece.gr/
http://www.mdmgreece.gr/
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Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί και σε μία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας ημερήσια, την 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ.  

 
 
 
 1.7   Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 

ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν    

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι: 

      α)  Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

(ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ ΤΕΥΔ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ Ζ΄ ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

      β) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως  σχετικά με 
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

       

2.1.2 Στοιχεία Επικοινωνίας - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.mdmgreece.gr 

β) Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιούνται είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας 

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

γ) Γενικά, η υποβολή των αποφάσεων, πρακτικών, γνωμοδοτήσεων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις της 

Αναθέτουσας  Αρχής προς τους οικονομικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ οικονομικών 

φορέων και Αναθέτουσας Αρχής πραγματοποιούνται είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας είτε με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός FAX: 210 

32.13.850) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: procurement@mdmgreece.gr (υπεύθυνος 

επικοινωνίας: κ Κομπορόζος Σπυρός τηλ. 2103213150), το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα κατά τον ίδιο τρόπο. 

Οι πληροφορίες - διευκρινίσεις  της Αναθέτουσας Αρχής παρέχονται μόνο εγγράφως. Ουδείς οικονομικός 

φορέας δύναται να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών, για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών. 

http://www.mdmgreece.gr/
mailto:procurement@mdmgreece.gr
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β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα 

σε αυτές στοιχεία, καθώς και  αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Κατά τα λοιπά, τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 1 του Ν.4250/2014 και το άρθρο 92 παρ. 8 του ν.4412/2016.  

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 

να υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2. (εγγύηση συμμετοχής) και 4.1. (εγγύηση καλής εκτέλεσης) 

εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των 

οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον 

αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
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έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών αποτελούν αντίστοιχα το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄.  

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1. Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

2. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

i) να μη βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης για τις οποίες 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

ii) να πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως και 2.2.8 της διακήρυξης. 

 

3. Η Ένωση ή η Κοινοπραξία οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον της 

ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύμβασης (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/16). Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 

φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 

περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση ή κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16). 

4. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, 

σύμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ., οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και 

μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι 

προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80. (άρθρο 104 

παρ.2 Ν.4412/2016).  Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του 

προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Σε αντίθετη 

περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126562
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126562
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το 

δύο (2) τοις εκατό (%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού #1.354,84 €#, για το 

σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

α) Εάν η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε 

γίνεται δεκτή. 

β) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.3.6 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

γ) Στην περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων (μελών) που συμμετέχουν 

στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν 

τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

2.2.2.2 Επιστροφή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
1. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της 

προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της  απόφασης κατακύρωσης  της Αναθέτουσας Αρχής  

3. Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης, η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες 

στις κάτωθι περιπτώσεις:  

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και  

β)  απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένσταση ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η 

προθεσμία άσκησης ένστασης ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτής.  

2.2.2.3 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει 

εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 

σύμβασης. 

2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 

ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 

τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016,  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
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σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενο εδαφίου αφορά: 

 Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, στο φυσικό πρόσωπο. 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2 Αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οικονομικός φορέας: 

α) Όταν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος 
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ΙΙΙ.Β (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) του συνημμένου 

ΤΕΥΔ. 

  ή/και  

β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (άρθρο 73 παρ. 

2περ. γ του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017). 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2,  θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

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

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

προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Ειδικά, για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, οι 

λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει:  

«Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

φύλαξης εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή 

δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη 

της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης:  αα) οι οποίες έχουν κηρυχθεί έκπτωτες 

κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή  ββ) στις οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση της 

προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του 

συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 

170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 

προσφοράς.» 

Επισημαίνεται ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.α και β του άρθρου 68 ν. 3863/2010 προβλέπεται 

ότι: 
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«Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών φύλαξης 

καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και 

Φύλαξης» που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, να 

υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου 

που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην 

αναθέτουσα αρχή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης 

παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.» 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.   

 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2.3.3.4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 

ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

2.2.3.5  Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.6  Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περ. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 

ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 

σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με αμετάκλητη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο 

του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7 Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 
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Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των 

προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι στον κλάδο παροχής υπηρεσιών φύλαξης.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 

τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 

σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

1. να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο (Βιομηχανικό ή Εμπορικό) Επιμελητήριο, με εγγεγραμμένη 

δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου της παρούσας και, 

2. να διαθέτουν άδεια λειτουργίας ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, 

εκδοθείσα από την Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’ 164), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία να είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που, κατά τον χρόνο κατάθεσης 

της εν λόγω άδειας στον διαγωνισμό, η χρονική διάρκεια αυτής είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός 

τότε, ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει και τη σχετική αίτηση ανανέωσης αυτής. 

Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση πρέπει να καλύπτεται  

από όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης. 

Σε περίπτωση ‘Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται 

από ένα ή περισσότερα μέλη της ‘Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προσωπικό ασφαλείας, με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις 

του αρ. 3 του ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  άδεια εργασίας σε ισχύ, η οποία εκδίδεται από 

την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας τους. 

      Σε περίπτωση ‘Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να 

καλύπτεται από ένα ή περισσότερα μέλη της ‘Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Οι οικονομικοί φορείς, για την παρούσα διαδικασία οφείλουν να συμμορφώνονται με: 
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α)το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΙSO 9001 ή άλλο ισοδύναμο με θεματικό πεδίο εφαρμογής 

υπηρεσίες ασφαλείας (φύλαξης)  

β) το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία  QHSAS 18001 ή/και  EΛΟΤ 

1801 ή άλλο ισοδύναμο με θεματικό πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες ασφαλείας (φύλαξης)  

γ)  το πρότυπο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή ΕΜΑS ή άλλο ισοδύναμο με θεματικό 

πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες ασφαλείας (φύλαξης) 

δ) το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 270001 ή άλλο ισοδύναμο με θεματικό 

πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες ασφαλείας (φύλαξης). 

      Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 

και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα, και 

να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία  

2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της χρηματοοικονομικής επάρκειας (της  

παραγράφου 2.2.5) και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς1. Στην περίπτωση 

αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 

σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Η συμπλήρωση χωριστού ΤΕΥΔ  της παραγράφου 2.2.9.1 της παρούσας είναι υποχρεωτική και για τον τρίτο 

οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ της παρούσας διακήρυξης. Η χωριστή 

Υπεύθυνη Δήλωση  του τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας συνυποβάλλεται 

υποχρεωτικά από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

– Τεχνική Προσφορά». 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.8.2 Υπεργολαβία 

Για το κριτήριο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της παραγράφου 2.2.6), ο συμμετέχων 

οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στην ικανότητα άλλων οικονομικών φορέων, υπό τον όρο ότι οι 

οικονομικοί φορείς στους οποίους στηρίζεται, θα υλοποιήσουν - εκτελέσουν οι ίδιοι υπεργολαβικά  τμήμα 

της σύμβασης. 

1. Κατά την υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων οικονομικός 

φορέας υποχρεούται να αναφέρει το τμήμα της σύμβασης (αναλυτικά και σε ποσοστό %) που προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτο/ους υπό τη μορφή υπεργολαβίας καθώς και τα στοιχεία του/των υπεργολάβου/ων.  

Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή χωριστού/ών ΤΕΥΔ από τον/τους υπεργολάβο/ους είναι υποχρεωτική, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ της παρούσας διακήρυξης, προκειμένου η Αναθέτουσα 

Αρχή να επαληθεύσει τη συνδρομή ή μη των λόγων αποκλεισμού, όπως αυτοί περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το τμήμα της 

                                                           
1 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
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σύμβασης, το  οποίο  ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει 

σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.  

2.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών που 

αφορούν στους υπεργολάβους, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 

σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 

σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας (παρ. 2 άρθρο 78 ν. 4412/2016). 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 

υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει 

την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο 

τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

3. Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση σύμβαση παροχής υπηρεσιών φύλαξης εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του 

άρθρου 68 του ν. 3863/2010, σύμφωνα με την οποία εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή 

μέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των 

υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των 

εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. 

4. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης μέρους της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 

του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

5. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής του υπεργολάβου απευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.9.1   Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως και 2.2.7 της παρούσας,  

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 

άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ζ΄, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 (Β΄ 

3698) της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τις οδηγίες 

της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).  

α) Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.2 

β) Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, απαιτείται η δέσμευσή τους μέσω του ΕΕΕΣ ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό 

τους οι καταστάσεις αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Υποβάλλεται ένα ΤΕΥΔ, το οποίο 

είναι δυνατό να φέρει μόνο την  υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για το 

                                                           
2 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’). 
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σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ 

υποβάλλεται, υπογεγραμμένο, χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως και 2.2.6, πρέπει να συντρέχουν και κρίνονται  

Α) κατά την υποβολή της προσφοράς,  

Β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρούσας και  

Γ) κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

 

i. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.5.1 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5- 2.2.8). 

ii. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 της παρούσης. 

iii. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους, σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.8.2 της παρούσας, οι υπεργολάβοι φορείς υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 

της παρούσας. 

iv. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

v. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρακάτω 

παράγραφο  3.2., και μόνο στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν αποκλείει τη δυνατότητα 

της Αναθέτουσας Αρχής να ελέγξει την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων (π.χ. τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού) στο πρόσωπο οποιουδήποτε προσφέροντος κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας.  

 Κατά το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί 

από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 

υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

αυτής. 

 Σε αυτή την περίπτωση, τίθεται προθεσμία δέκα (10) ημερών στους προσφέροντες προκειμένου να 

υποβάλλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.  Εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν 
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ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσφέρων υποβάλλει, εντός της ανωτέρω ορισθείσας 

προθεσμίας, αίτημα προς την αρμόδια Επιτροπή για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το 

οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών,  η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 

αρχές (παρ. 12 άρθρο 43 ν. 4605/2019). 

 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών3. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 
Β. Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 και των δηλωμένων 

στο ΤΕΥΔ, οι «προσωρινοί ανάδοχοι» προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

β) για την περίπτωση α) και β) της παραγράφου 2.2.3.24, πιστοποιητικά  που εκδίδονται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, και  

επιπλέον υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 

προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα ή απασχολεί προσωπικό στην Ελλάδα, αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

γ) για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 γ), πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

                                                           
3   Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 

4 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που 

εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να 
καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4412/2016, 
προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν «προσωρινοί ανάδοχοι». 
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Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 

δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

δ1) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικά που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα: 

 τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. 

 το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  

 Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση.  

 Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων5. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 

β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

δ2) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην εν λόγω παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

Ειδικά, για την απόδειξη της μη υπαγωγής στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 68 παρ 2γ του 

Ν.3863/2010 (Α΄115) απαιτείται:  

1) πιστοποιητικό του «Μητρώου Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» 

που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.3.4. περ. (θ) της παρούσας (κατόπιν 

                                                           
5  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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υποβολής γραπτού αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για 

χορήγηση αυτού) και  

2) για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής 

Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης προσκομίζουν 

υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη 

επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2γ του 

ίδιου άρθρου. 

 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8,  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με εγγεγραμμένη 

δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου της παρούσας και, 

2. Άδεια λειτουργίας ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, εκδοθείσα από την Ελληνική 

Αστυνομία σύμφωνα με το ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’ 164), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία να είναι σε 

ισχύ. Σε περίπτωση που, κατά τον χρόνο κατάθεσης της εν λόγω άδειας στον διαγωνισμό, η χρονική διάρκεια 

αυτής είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός τότε, ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει και τη σχετική αίτηση 

ανανέωσης αυτής. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν άδειες εργασίας του προσωπικού ασφαλείας σε ισχύ, η οποία εκδίδεται από την 

Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας τους. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α)το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΙSO 9001 ή άλλο ισοδύναμο με θεματικό πεδίο εφαρμογής 

υπηρεσίες ασφαλείας (φύλαξης)  

β) το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία  QHSAS 18001 ή/και  EΛΟΤ 

1801 ή άλλο ισοδύναμο με θεματικό πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες ασφαλείας (φύλαξης)  

γ)  το πρότυπο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή ΕΜΑS ή άλλο ισοδύναμο με θεματικό 

πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες ασφαλείας (φύλαξης) 

δ) το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 270001 ή άλλο ισοδύναμο με θεματικό 

πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες ασφαλείας (φύλαξης). 
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Β.6  Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 

σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει 

να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Επισημαίνεται ότι, οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις  του Ν.1599/1986 ή ηλεκτρονικές υπεύθυνες δηλώσεις 

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), 

γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

ανωτέρω δικαιολογητικών. 

Β.7. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, και 

επιπρόσθετα ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο της ένωσης ή κοινοπραξίας, από το 

οποίο να προκύπτει:  

α) ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ή κοινοπραξίας και ο αναπληρωτής του,  

β) το ποσοστό συμμετοχής που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην ένωση ή κοινοπραξία στο σύνολο της 

προσφοράς και  

γ) να δηλώνεται ότι όλα τα μέλη αναλαμβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις 

υποχρεώσεις της ένωσης ή κοινοπραξίας, και μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6.1 προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για 

τον σκοπό αυτό6, καθώς και τα δικαιολογητικά τους, από τα οποία αποδεικνύεται ότι δε συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούνται τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.6).  

Β.9. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει τμήμα/τα της σύμβασης υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2.2.8.2, προσκομίζει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

                                                           
6Η ως άνω δέσμευση να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
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2.3 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.3.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και τη 

μελέτη της Αναθέτουσας Αρχής, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για το σύνολο των 

περιγραφόμενων υπηρεσιών. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση ή κοινοπραξία, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.3.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.3.2.1 Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία 

ανάρτησης της Διακήρυξης στο portal των Γιατρών του Κόσμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.mdmgreece.gr. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι 24/09/2020, ώρα 14:00. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς: 

 Είτε με κατάθεσή τους προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο των γραφείων των Γιατρών του Κόσμου: Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 

53, Αθήνα, 5ος όροφος 

 Είτε με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή του φακέλου της προσφοράς ή με 

ταχυμεταφορά (courier) στην ως άνω διεύθυνση. 

 

α) Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής με συστημένη επιστολή, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν παραδοθεί, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, 

ήτοι 24/09/2020, ώρα 14:00. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο 

των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.  

β) Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Αξιολόγησης Προσφορών προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται στην ως άνω παράγραφο της 

παρούσης.  

γ) Για τις προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της 

την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημέρα /ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή 

ημέρα / ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ημέρα / ώρα που κατατέθηκε 

στο πρωτόκολλο της Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

 

 

 

 

 

http://www.mdmgreece.gr/
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2.3.2.2 Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 

Προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ………………………………………………………………………………………. 

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις 
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. 

διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail)] 

Για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  

«ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 ΑΘΗΝΑ’’ 

Αναθέτουσα Αρχή: ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

(Δ/νση : Σαπφούς 12, 105 53  ΑΘΗΝΑ) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/08/2020 

 

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς περιέχει: 

i) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να περιέχει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.3.3.1 της παρούσης έγγραφα.  

ii) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού, 

θα πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης 

στοιχεία (π.χ. τεχνική προσφορά, prospectus κτλ).  

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 

κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

iii) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να περιέχει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς. 

 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

2.3.3  Περιεχόμενο επί μέρους ξεχωριστών φακέλων  
2.3.3.1 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής: 

i)  Tο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του 

ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, 

στο portal των Γιατρών του Κόσμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mdmgreece.gr και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.  

ii) την Εγγύηση Συμμετοχής, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2.1.4 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας 

διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε πρωτότυπη  μορφή. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συμπληρώνεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας.  

http://www.mdmgreece.gr/


 

Σελίδα 27 

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53 

Τηλέφωνο:210.32.13.150/Fax 210-32.13.850, www.mdmgreece.gr 

 

iii) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), υπογεγραμμένη νομίμως (χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής), φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, στην οποία θα δηλώνεται ότι οι οικονομικοί 

φορείς: 

 έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, και 

αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και 

 η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους προσφέροντες για το χρονικό διάστημα των ενενήντα (90) 

ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.  

iii) Φόρμα συναίνεσης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ. 

2.3.3.2 Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ‘’Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές” και 

της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. 

 
2.3.3.3  Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» θα περιέχει συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της παρούσας, το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή 

αρχείου doc, στο portal των Γιατρών του Κόσμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mdmgreece.gr  και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, και για κανένα 

λόγο και σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται.   

Σύμφωνα με το Ν. 3863/2010, άρθρο 68 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013, ο 

ανάδοχος υποχρεούται ειδικά στην εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και 

της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, 

και θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύει, εκτός των άλλων, σε χωριστό κεφάλαιο της 

προσφοράς του: 

(Α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο  

(Β) Τις ημέρες και ώρες εργασίας.  

(Γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

(Δ) Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές   αυτών των 

εργαζόμενων.  

(Ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών 

τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 

κρατήσεων.  

Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης 

εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και  

http://www.mdmgreece.gr/
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γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης.  

 

2.3.4 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα 

ημερών (90) από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 

πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δε ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

Ο χρόνος ισχύος προσφοράς πρέπει να δηλώνεται στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

της παρούσας διακήρυξης). 

 

2.3.5 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 

Διακήρυξη, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.  

της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 



 

Σελίδα 29 

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53 

Τηλέφωνο:210.32.13.150/Fax 210-32.13.850, www.mdmgreece.gr 

 

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4.  περ. γ) της παρούσας  και στην 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η)  η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1. Αποσφράγιση προσφορών 
α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών δηµόσια, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, παρουσία των συμμετεχόντων ή 

των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την Παρασκευή 25/09/2020 ώρα 10:00, στα γραφείο του 

οργανισμού Σαπφούς 12, Αθήνα. Η λήξη της παραλαβής προσφορών ισχύει όπως περιγράφεται στην 2.3.2. 

ενότητα. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και δεν αποσφραγίζονται. 

β) Οι φάκελοι των προσφορών καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.  Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφραγίζει 

τον κυρίως φάκελο προσφοράς, τον φάκελο  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», 

μονογράφει και καταγράφει όλα τα περιεχόμενα δικαιολογητικά, ανά φύλλο, στο πρακτικό. Η αποσφράγιση 

του φακέλου «Οικονομική Προσφορά» πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παρακάτω άρθρο 

3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί 

ως εμπιστευτικές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  

3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση  αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή, σε κλειστή συνεδρίαση,  

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών. 

Ειδικότερα: 

α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ελέγχει τη γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που προσκομίζουν οι 

διαγωνιζόμενοι και δε θα αποδίδει την εγγύηση που έχει ήδη στα χέρια της πριν την ανωτέρω διαπίστωση.  

 Αν  διαπιστωθεί  πλαστότητα  εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής  (η πλαστή εγγύηση δεν θεωρείται ως 

εγγύηση – ΣτΕ 2147/2001), οι διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό, ενώ ο Ανάδοχος θα 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων 

της σύμβασης και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 
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όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα 

πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η 

τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 

προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β),  οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά 

τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την 

ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου.  

- Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

- Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

 

Τα  αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας είτε με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει, στους προσφέροντες οικονομικούς φορείς. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4. 

της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα, πρέπει να 

συντρέχουν και κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

3.2.1 Μετά την ολοκλήρωση των διακριτών σταδίων αξιολόγησης, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Αναθέτουσας Αρχής, και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση 

τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων κατά των αποφάσεων αυτών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική  

πρόσκληση είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
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νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. 

της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 

2.2.8 αυτής. 

Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται:  

 Είτε με κατάθεσή του προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο των γραφείων των Γιατρών του Κόσμου: Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 

53, Αθήνα, 5ος όροφος 

 Είτε με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή του φακέλου της προσφοράς ή με 

ταχυμεταφορά (courier) στην ως άνω διεύθυνση. 

 

3.2.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθησαν, 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 3.2.1  του παρόντος, αίτημα προς το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η 

αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ 

εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

3.2.3 Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το ΤΕΥΔ, 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 

οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3. (λόγοι αποκλεισμού), 2.2.4  έως  και  2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 και 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

 

3.2.4 Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού-

γνωμοδότησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και τη διαβίβασή του στο Διοικητικό 
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Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για 

τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αξιολόγησης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, η 

Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, με κάθε πρόσφορο τρόπο, είτε μέσω 

τηλεομοιοτυπίας είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση,  

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών κοινοποιώντας του σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση, 

είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

3.4 Ενστάσεις 

α) Σε περίπτωση ένστασης κατά απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση αυτής στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Μετά την άπρακτη πάροδο της 

ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

β) Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών. Εφόσον δεν ληφθεί απόφαση εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, η ένσταση θεωρείται ότι 

απορρίφθηκε. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου 

υπέρ των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία ποσού ίσου με το 1% επί της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή ή εν μέρει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

γ) Οι ενστάσεις δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, ούτε κωλύουν την υπογραφή της 

σύμβασης. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής επί των ενστάσεων, ρητή ή σιωπηρή, είναι αμετάκλητη και 

δεν χωρεί κατ’ αυτής άσκηση νέας ένστασης ή ενδίκου βοηθήματος. 

δ) Οι ενστάσεις κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο, γραπτώς στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και 

λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου, που αποδεικνύει το νομότυπο και εμπρόθεσμο αυτών, εντός του 

εργασίμου ωραρίου της Αναθέτουσας Αρχής , ήτοι μεταξύ 09:00 έως 17:00. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής.  

 Όταν η ματαίωση της διαδικασίας  λαμβάνει χώρα πριν την αποσφράγιση των προσφορών, οι κλειστοί και 

σφραγισμένοι φάκελοι που περιέχουν τυχόν τιμές και άλλα στοιχεία της προσφοράς, επιστρέφονται στους 

προσφέροντες. 
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4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1        Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν  την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με τον 

συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται το 

συμφωνητικό. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που τις έχει εκδώσει προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση:  
Α. καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Β. καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση 

της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. 

Γ. επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου της 

προμήθειας της σύμβασης  

Δ. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, 

η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, το θεσμικό - κανονιστικό 

πλαίσιο και οι όροι της παρούσας διακήρυξης, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 
4.3 Χρόνος έναρξης ισχύος -  Διάρκεια σύμβασης 
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την 01η Ιανουαρίου 2021. 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 

ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

 Η αναθέτουσα αρχή, έχει το δικαίωμα να επιτυγχάνει τον χρόνο έναρξης της σύμβασης κατά ένα μήνα, ήτοι 

από την 01η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον έχει ενημερώσει εγγράφως τον ανάδοχο έγκαιρα, ήτοι έως την 10η 

Οκτωβρίου 2020. 
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4.4   Παράταση διάρκειας σύμβασης 

Με αιτιολογημένη απόφαση της, η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, εάν 

κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο  πριν από τη λήξη της 

διάρκειάς της. 

Ο Ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί  παράταση της διάρκειας της σύμβασης, στην περίπτωση που η εκτέλεσή της ή 

επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει, για λόγους που δεν ανάγονται στη 

σφαίρα ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη 

και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί γραπτώς τον Ανάδοχο. 

 

4.5   Τροποποίηση της σύμβασης  

     Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, εφόσον συμφωνήσουν για αυτό τα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

     Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται 

και από τους δύο συμβαλλόμενους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Μη Κερδοσκοπικού 

Σωματείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης κατόπιν προφορικής συμφωνίας. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

        Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

        Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του 

άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4144/2013. 

 

  4.7  Τρόπος πληρωμής – Απαιτούμενα δικαιολογητικά  πληρωμής αναδόχου  

       4.7.1  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την παράδοση και παραλαβή των υπηρεσιών 

και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί ασφαλισμένο προσωπικό 

για το οποίο θα υποβάλλει στην Υπηρεσία τις αντίστοιχες καταστάσεις του ασφαλιστικού φορέα κάθε μήνα. 

Η καταβολή της αμοιβής του αντισυμβαλλόμενου θα λαμβάνει χώρα σε 24 μηνιαίες δόσεις, έναντι 

τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα, το οποίο 

θα εξοφλείται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών σε τραπεζικό λογαριασμό που θα 

υποδείξει ο αντισυμβαλλόμενος, από την έκδοσή του. 

      4.7.2 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής, εκτός του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, για την 

εξόφληση της μηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι: 

 Μηνιαίο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών 
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 Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 Μισθοδοτική κατάσταση προσωπικού που απασχολήθηκε στη σύμβαση φύλαξης για το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. 

 Αποδεικτικό τράπεζας που αφορά στην καταβολή των αποδοχών για κάθε απασχολούμενο στην 

σύμβαση φύλαξης εργαζόμενο του Αναδόχου (απόδειξη ονομαστικής κατάθεσης σε τραπεζικό 

λογαριασμό για την πληρωμή των αποδοχών). 

 Λίστα προσωπικού (ονομαστικός πίνακας) που απασχολήθηκε στη σύμβαση φύλαξης για το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα φαίνεται κάθε νέος εργαζόμενος του Αναδόχου. 

 Αντίγραφο άδειας εργασίας του αρ. 3 του ν. 2518/1997 και ποινικό μητρώο του προσωπικού που 

απασχολήθηκε στη σύμβαση φύλαξης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη πληρωμή προσκομίζονται για όλους τους εργαζόμενους που 

απασχολήθηκαν στην σύμβαση φύλαξης, ενώ για τις επόμενες προσκομίζονται μόνο για τους νέους. 

 Πίνακας (κατάσταση) προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποιητικό/συμπληρωματικό 

όπως υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). 

 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ε.Φ.Κ.Α (Ι.Κ.Α.), από την οποία θα προκύπτουν όλοι οι τύποι αποδοχών 

για κάθε απασχολούμενο στην σύμβαση φύλαξης εργαζόμενο του Αναδόχου, καθώς και το 

αποδεικτικό υποβολής της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 Αποδεικτικό τράπεζας για την πληρωμή των εισφορών της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης. 

 ΙΒΑΝ δικαιούχου. 

       4.7.3 Συμφωνείται ρητά ότι η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ο 

αντισυμβαλλόμενος παραιτείται από το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους των άρθρων 178, 179, 388 Α.Κ., και δοθέντος ότι 

θεωρεί ως ενδεχόμενο τον κίνδυνο μεταβολής των οικονομικών συνθηκών και τον αποδέχεται. 

      4.7.4   Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα καταβάλλεται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία 

στον ανάδοχο με την εξόφληση του εκδοθέντος από αυτόν τιμολογίου, και υποχρεούται (ο ανάδοχος) να τον 

αποδώσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
4.8 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.9       Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

       Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.  

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος,  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, και 

αποδεσμεύθηκε η σχετική εγγύηση, κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διαδικασία. 
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4.10 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Ποινικές ρήτρες 
      4.10.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν μετά από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν 

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας 

Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

      4.10.2 Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

κατά τα ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για 

τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 

σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική 

όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 

απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 

αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

      4.10.3 Στην περίπτωση που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

       4.10.4 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες 

δημοσίων συμβάσεων των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.  

     4.10.5 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 

επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Για πλημμελή στελέχωση ή πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, με απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος αυτού 

ποινική ρήτρα κατά περίπτωση, ως ακολούθως: 

α) Για ελλιπή ή παράτυπη στελέχωση θέσης (βάρδιας) και φύλαξης (στατικής ή/και εποχούμενης), 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 100,00 € (εκατόν ευρώ) ανά άτομο. 

β) Για πλημμελή άσκηση καθηκόντων του προσωπικού ασφαλείας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 150,00 

€ (εκατόν πενήντα ευρώ). 

γ) Για μη λειτουργία θέσεων που διενεργείται έλεγχος, του οποίου προβλέπεται στελέχωση βάσει 

προγράμματος, επιβάλλεται  ποινική ρήτρα 200,00 € (διακοσίων ευρώ). 

δ) Για πλημμελή τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, καθώς και των υποχρεώσεων του 

έναντι του απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού ασφαλείας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 300,00 € 

(τριακοσίων ευρώ). 
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     4.10.6 Σε κάθε περίπτωση τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που υποβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των 

συμβατικών υποχρεώσεων δε μπορεί να υπερβαίνουν το 10% της αξίας της σύμβασης εκτός αν 

αιτιολογημένα η Αναθέτουσα  Αρχή αποφασίσει άλλως. 

     4.10.7 Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος έχει οποιοδήποτε δικαίωμα, της έκφρασης προς την Υπηρεσία ή/και 

την Επιτροπή Παραλαβής της δικής του γνώμης ή πληροφόρησης, επεξήγησης, είτε γραπτά ή προφορικά. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο.  

4.11 Παρακολούθηση της σύμβασης  

     4.11.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  

αρμόδια Υπηρεσία, ως ακολούθως: 

Η αρμόδια  Υπηρεσία θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης.  

      4.11.2  Η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της Υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται και 

άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας Υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 

παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

     4.11.3 Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση 

του επόπτη η Υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

     4.11.4 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο, 

στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση 

του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την 

εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να 

σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο 

εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της 

Υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί.  

 
4.12        Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
      4.12.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής (άρθρο 

219, Ν 4412/2016). 

       4.12.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 

επιτροπή παραλαβής: 

α) είτε  παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης 

χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 
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       4.12.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 

αναφέρει τις  

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

       4.12.4 Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 

να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 

οριζόμενων στο άρθρο 220. 

       4.12.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 

παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

       4.12.6  Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, 

δε λαμβάνεται υπόψη. 

 

4.13 Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση 

       Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να  

είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται 

ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές  ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης.  

       Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art218
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4.14 Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο δίκαιο 

        Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ 

της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. 

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για συναινετική, καλόπιστη και φιλική διευθέτηση των διαφορών 

που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

 

                         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                            Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  

 

     ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΑΤΖΗ        ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 41 

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53 

Τηλέφωνο:210.32.13.150/Fax 210-32.13.850, www.mdmgreece.gr 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α         Α΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

 ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

ΓΙΑ THN  

‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

«ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 – ΑΘΗΝΑ’’, 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ» 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

84.000,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% (67.741,94 € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24%) 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

       Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης της Δομής φιλοξενίας ‘’Ξενώνας 

Μεταβατικής Φιλοξενίας’’, επί του ακινήτου της οδού Δεληγιώργη αρ. 32, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα, για το Μη 

Κερδοσκοπικό Σωματείο (ΜΚΟ) ‘’ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ’’. 

      Η λειτουργία της δομής φιλοξενίας ‘’Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας’’ εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθμ.141368/25.06.2020 (ΑΔΑ:ΩΕ7ΤΩ6Μ-Ψ0Τ) Απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, στο πλαίσιο παροχής 

υπηρεσιών στέγασης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, 

συμβουλευτικής και διασύνδεσης με υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης, 

και λειτουργεί καθημερινά σε 24ωρη βάση, με μέγιστη δυναμικότητα σαράντα τεσσάρων (44) ωφελούμενων 

ατόμων ημερησίως. 

       Αναλυτικά, το κτίριο είναι συνολικής έκτασης 536,16τμ, ήτοι ισόγειο χώρο, επιφάνειας Ε=85,12τμ, 1ο 

όροφο, επιφάνειας Ε=123,25τμ, 2ο όροφο, επιφάνειας Ε=117,15τμ, 3ο όροφο, επιφάνειας Ε=104,47τμ, 4ο 

όροφο (ά εσοχή), επιφάνειας Ε=71,39τμ, 5ο όροφο (β’ εσοχή), επιφάνειας Ε=34,78τμ και στελεχώνεται 

περίπου από δέκα (10) άτομα προσωπικό. 

 

     Οι υπηρεσίες φύλαξης του ανωτέρω Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας αφορούν σε κάθε μήνα 24ωρη 

φύλαξη κατά τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες και 8ωρη φύλαξη τις υπόλοιπες ημέρες (από 

22:00μμ έως 06.00μ). 

      Επισημαίνεται ότι, η παροχή των υπηρεσιών φύλαξης θα πραγματοποιείται στην κεντρική είσοδο του 

κτιρίου, καθώς και οπουδήποτε αλλού κριθεί αναγκαίο εντός αυτού.  

 

     Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη Συγγραφή 

Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.  

     Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης. 

     Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  

της τιμής, για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

      Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό 08/2020 

και τίτλο:  “ A Step forward-Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with 

their children”. 

      Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #84.000,00€# συμπ/νου ΦΠΑ 24 %, ήτοι 

#67.741,94€# άνευ Φ.Π.Α. 24% #16.258,06€#. 
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     Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την 01η Ιανουαρίου 2021.  

     Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 

ημερομηνία του χρόνου έναρξης.   

     Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωμα να επιτυγχάνει τον χρόνο έναρξης της σύμβασης κατά ένα μήνα, 

ήτοι από την 01η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον έχει ενημερώσει εγγράφως τον ανάδοχο έγκαιρα, ήτοι έως την 

10η Οκτωβρίου 2020. 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

      Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της τεχνικής μελέτης που αφορά 

στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης της Δομής φιλοξενίας ‘’Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας’’, επί του 

ακινήτου της οδού Δεληγιώργη αρ. 32, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα.  

      Οι υπηρεσίες φύλαξης της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας που βρίσκεται στο κτίριο επί της οδού 

Δεληγιώργη 32, αφορούν στη φύλαξη του προσωπικού που εργάζεται στη δομή, καθώς και των 

ωφελούμενων. Επιπροσθέτως, το προσωπικό φύλαξης οφείλει να συνδράμει τους υπαλλήλους της 

Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση επίθεσης από ωφελούμενους-εξυπηρετούμενους. 

      Επισημαίνεται ότι, η παροχή των υπηρεσιών φύλαξης θα πραγματοποιείται στην κεντρική είσοδο του 

κτηρίου, καθώς και οπουδήποτε αλλού κριθεί αναγκαίο εντός αυτού.  

      Οι υποψήφιοι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δύνανται να επισκεφθούν τους χώρους του κτηρίου της 

Αναθέτουσας Αρχής, να ελέγξουν τις εγκαταστάσεις και να βεβαιωθούν ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 

για απρόσκοπτη, αποτελεσματική και ασφαλή εργασία του προσωπικού τους. 

 

Τεχνική προσφορά 

Η τεχνική προσφορά των οικονομικών φορέων θα είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στις τεχνικές 

προδιαγραφές των υπό περιγραφή υπηρεσιών. 

 

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 

     Το κτίριο είναι συνολικής έκτασης  536,16τμ, ήτοι 536,16τμ, ήτοι ισόγειο χώρο, επιφάνειας Ε=85,12τμ, 1ο 

όροφο, επιφάνειας Ε=123,25τμ, 2ο όροφο, επιφάνειας Ε=117,15τμ, 3ο όροφο, επιφάνειας Ε=104,47τμ, 4ο 

όροφο (ά εσοχή), επιφάνειας Ε=71,39τμ, 5ο όροφο (β’ εσοχή), επιφάνειας Ε=34,78τμ. 

 

2.2 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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     Η φύλαξη του κτιρίου θα γίνεται επί 24ώρου βάσεως, για τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες του 

έτους ως εξής: 

 Σαββατοκύριακα, εορτές & αργίες 

α) πρωινή βάρδια 06:00 – 14:00 με …………. φύλακα 

β) απογευματινή βάρδια 14:00 – 22:00 με ………………. φύλακα 

γ) βραδινή βάρδια 22:00 – 06:00 με ………………….. φύλακα 

 Εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή εξαιρουμένων εορτών και αργιών) 

 Μία βραδινή βάρδια 22:00 – 06:00 με …………. φύλακα 

 

2.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του 

Ν.4412/2016. 

      Σύμφωνα με το Ν. 3863/2010, άρθρο 68 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013, 

ο ανάδοχος υποχρεούται ειδικά στην εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου, και θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύει, εκτός των άλλων, σε 

χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς του: 

(Α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο  

(Β) Τις ημέρες και ώρες εργασίας.  

(Γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

(Δ) Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές   αυτών 

των εργαζόμενων.  

(Ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

     Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των 

υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ του Δημοσίου 

και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της 

συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

      Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 

της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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2. Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, έχει την 

υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 

έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου),  ή κάθε άλλου 

είδους πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, και αφορούν την αναθέτουσα αρχή ή τις δραστηριότητές της. Επίσης, 

θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της σύμβασης που θα εκτελέσει 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της  Αναθέτουσας Αρχής. Η υποχρέωση αυτή 

επεκτείνεται και στο προσωπικό του, καθώς και σε κάθε τυχόν υπεργολάβο απασχολεί σχετικά.  

      Σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των υποχρεώσεων τήρησης της εμπιστευτικότητας κατά τα 

ανωτέρω, η Αναθέτουσας Αρχής έχει δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση, με όλες τις 

συνακόλουθες συνέπειες. Σε κάθε δε περίπτωση έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την αποκατάσταση 

οποιοσδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις τις απορρέουσες από την κείμενη 

νομοθεσία αναφορικά με τη λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 

     Ενδεικτικά, υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ Α’/164) 

«Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και 

υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τον ν. 

3707/2008 (ΦΕΚ Α/209) «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και 

γραφείων ιδιωτικών ερευνών». 

4. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό ασφαλείας που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεν 

έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές 

τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις (δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, αποζημίωση 

υπερωριακής απασχόλησης ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή, εισφορές κλπ), οι οποίες επιβάλλονται από την 

εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος 

υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι 

τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. 

5. O Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ανελλιπώς το συμφωνημένο αριθμό προσωπικού για τη 

φύλαξη της δομής φιλοξενίας και να αναπληρώνει χωρίς καθυστέρηση τους υπαλλήλους της που 

απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο (άδεια, ασθένεια κ.λπ.) και γενικότερα, να καλύπτει τα κενά από 

ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα 

υποχρεώσεών του έναντι της Αναθέτουσα Αρχής.  

Σε περίπτωση ασθένειας κατά την ώρα της υπηρεσίας τους ή αν τυχόν κριθούν ακατάλληλοι από την 

Αναθέτουσα Αρχή, θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης από συναδέλφους τους, έχοντας την 
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σχετική όμοια επαγγελματική ιδιότητα, ασφάλιση και προσόντα. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως την Υπηρεσία που παρακολουθεί τη σύμβαση. 

6. Τα στοιχεία του προσωπικού που θα απασχολείται θα γνωστοποιούνται από τον ανάδοχο στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Το προσωπικό αυτό θα εναλλάσσεται μεταξύ των προσώπων που θα έχουν την 

απαραίτητη εκπαίδευση και τα ίδια προσόντα.  

      Ο μηνιαίος προγραμματισμός υπηρεσιών φύλαξης, με τα στοιχεία των εργαζομένων, θα αναρτάται με 

μέριμνα του αναδόχου, σε σημείο εντός του κτιρίου της Δομής. 

7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή για την τήρηση της 

σύμβασης. 

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και 

είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο 

προσωπικό του. 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, 

φθοράς ή βλάβης στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και είναι μοναδικός υπεύθυνος και 

υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί 

από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της 

σύμβασης.  

Στις περιπτώσεις αυτές, αν τυχόν υποχρεωθεί η Αναθέτουσα Αρχή να καταβάλει οποιαδήποτε 

αποζημίωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία αστική ή άλλη 

ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση 

βλάβης ή ζημίας που προκληθεί στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις της Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται για 

την αποκατάσταση αυτών, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του. 

10. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να εφαρμόζουν την υπ’ αριθ. 4241/127/30-01-2019 υπουργική 

απόφαση «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους 

εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», (ΦΕΚ 173/Β/30-1-2019). 

11. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα αιτούμενα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του και να 

τηρεί τα προβλεπόμενα στις οδηγίες του ΕΟΔΥ λόγω του COVID-19, για την ασφάλεια των εργαζομένων 

του αλλά και των φιλοξενούμενων. 

12. Η φύλαξη της δομής, του προσωπικού και των ωφελούμενων, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

γενικά παραδεκτές τεχνικές, μεθόδους, διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα, καθώς και τις γραπτές και 

προφορικές οδηγίες που μπορεί να δίνει η Αναθέτουσα Αρχή. 
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13. Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του συμβατικού τιμήματος, θα διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, εξοπλισμό, 

ανθρώπινο δυναμικό και γενικότερα ό,τι απαιτείται, έστω κι αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στην 

παρούσα Τεχνική Μελέτη, ώστε να ικανοποιηθούν πλήρως οι απαιτήσεις του συμβατικού αντικειμένου. 

 

2.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

1. Το προσωπικό ασφαλείας έχει υποχρέωση: 

 να μη θίγει, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των 

πολιτών, να μη χρησιμοποιεί μέσα και μεθόδους που μπορούν να προκαλέσουν ζημία, βλάβη 

ή ενόχληση σε τρίτους ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. 

 να εντοπίζει και να παρακολουθεί καταστάσεις που δεν είναι συνήθεις και να επεμβαίνει την 

κατάλληλη στιγμή για να τις αντιμετωπίσει. 

 να παρακολουθεί την κίνηση των ωφελουμένων στους εξωτερικούς ή/και κοινόχρηστους 

χώρους της Υπηρεσίας και να επεμβαίνει σε περίπτωση που παρατηρήσει ύποπτες ενέργειες. 

 να διευκολύνει την εισαγωγή των ωφελουμένων εντός της Δομής. 

 να επιδεικνύει τη δέουσα διακριτικότητα σε άτομα του αντίθετου φύλου. 

 να φέρει στολή επιμελημένη και καθαρή, με όλα τα διακριτικά και το σήμα της εταιρείας. 

 να φέρει κάρτα αναγνώρισης με τη φωτογραφία, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά του. 

 να μην αποχωρεί πριν τη λήξη του ωραρίου του αν δεν έχει προσέλθει ο αντικαταστάτης του. 

 να μην φέρει πυροβόλα όπλα ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα. 

 να συμμορφώνεται στους κανονισμούς λειτουργίας της αναθέτουσας αρχής. 

 να συμπεριφέρεται ευγενικά προς τους ωφελούμενους και τους υπαλλήλους. 

 να μην δέχεται δώρα ή φιλοδωρήματα από κανέναν και για οποιονδήποτε λόγο. 

 να μην ασχολείται με οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από τα καθήκοντά του. 

 να μην καπνίζει στους χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, καθώς και όταν 

συνδιαλέγεται με εργαζόμενους στην Υπηρεσία και με τους εξυπηρετούμενους αυτής.  

 να γνωρίζει τις απαραίτητες ενέργειες στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, 

σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια, συναγερμός, κ.λπ.)  

 να μην καταναλώνει αλκοολούχα ποτά ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που μπορεί να επηρεάσει 

τις σωματικές ή πνευματικές λειτουργίες του ανθρώπου κατά την διάρκεια των υπηρεσιών 

του. 

 να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία της εσωτερικής λειτουργίας του κτιρίου. 
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 σε περίπτωση πυρκαγιάς να σημάνει αμέσως συναγερμό και να προσπαθήσει να την σβήσει 

με τα υπάρχοντα πυροσβεστικά μέσα. Ταυτόχρονα, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς να συμβάλει στην εκκένωση του κτηρίου, εφόσον αυτό 

κριθεί αναγκαίο, σύμφωνα με την εκπαίδευσή του. 

 σε περίπτωση ανεύρεσης περίεργων αντικειμένων, μετά από μακροσκοπικό έλεγχο να 

βεβαιώνεται ότι δεν είναι ύποπτα και να τα αποθηκεύει προς παράδοση, ειδάλλως να 

ειδοποιεί τους υπεύθυνους της Υπηρεσίας και την Αστυνομία. 

 να τηρεί βιβλίο εισερχομένων-εξερχομένων των εγγεγραμμένων ωφελουμένων και 

εργαζομένων μόνο σύμφωνα με τη λίστα των ωφελουμένων που τους έχει χορηγηθεί από την 

αρμόδια υπηρεσία. 

 να ελέγχει και να φυλάει την είσοδο της Δομής και να μεριμνά για την ομαλή είσοδο και 

έξοδο από αυτήν. 

 να τηρεί βιβλίο συμβάντων όπου να καταγράφονται τα διάφορα περιστατικά ανά βάρδια και 

να ενημερώνεται με το πέρας της βάρδιας ο υπεύθυνος της Δομής. 

 να ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο της Δομής για περιστατικά που πέφτουν στην αντίληψή 

του και για τα οποία απαιτείται η παρέμβαση του προσωπικού ή των αρχών, προκειμένου να 

γίνονται οι αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους (περιστατικά βίας, διακίνησης 

ουσιών, εμφανούς τοξίκωσης κ.λ.π.), καθώς και για περιπτώσεις όπου προσέρχονται άτομα, 

για να λάβουν πληροφορίες για τον ξενώνα ή για να αιτηθούν την εισαγωγή τους σε αυτόν. 

 Να μην επιτρέπει την έξοδο των ωφελούμενων από τη Δομή Φιλοξενίας από 10:00μμ έως 

06:00πμ, εκτός και αν έχει χορηγηθεί ειδική άδεια. 

 
2.5 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν το Φύλλο Συμμόρφωσης τεχνικής προσφοράς έχοντας την 

απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνουν. Ακριβέστερα, το φύλλο συμμόρφωσης τεχνικής 

προσφοράς περιλαμβάνει δυο (2) πίνακες οι οποίοι θα πρέπει να συμπληρωθούν: 

 

1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) 

Συμπληρώνεται και Υπογράφεται αρμοδίως. 

ΚΑΙ 

2)  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

Συμπληρώνεται και Υπογράφεται αρμοδίως. 
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Παράδειγμα επεξήγησης: 

α)Στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή 

είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται απαράβατοι όροι 

σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, με τους οποίους ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές 

που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 

β)Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. 

γ)Στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» δύναται να δηλωθεί η σχετική παραπομπή στην τεχνική προσφορά. 

 

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                            Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

   ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΑΤΖΗ        ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

                                     ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32, ΑΘΗΝΑ 

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ    

1 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 
Σύμφωνα με το Ν. 3863/2010, άρθρο 68 παρ. 1, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013, ο ανάδοχος 
υποχρεούται ειδικά στην εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής 
και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού 
κινδύνου, και θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύει, 
εκτός των άλλων, σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς του: 
(Α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο  
(Β) Τις ημέρες και ώρες εργασίας.  
(Γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι 
εργαζόμενοι.  
(Δ) Το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης 
φύσεως νόμιμες αποδοχές   αυτών των εργαζόμενων.  
(Ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα 
προϋπολογισθέντα ποσά. 
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό 
διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των 
αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ 
του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται 
να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 
σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

ΝΑΙ 

    

2 

Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αλλά και μετά τη 
λήξη ή λύση αυτής,  έχει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές 
και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού 
και διεθνούς Τύπου),  ή κάθε άλλου είδους πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, και αφορούν την αναθέτουσα 
αρχή ή τις δραστηριότητές της. Επίσης, θα αναλάβει την 
υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της 
σύμβασης που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 
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συγκατάθεση της  Αναθέτουσας Αρχής. Η υποχρέωση αυτή 
επεκτείνεται και στο προσωπικό του, καθώς και σε κάθε τυχόν 
υπεργολάβο απασχολεί σχετικά.  
Σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των υποχρεώσεων τήρησης 
της εμπιστευτικότητας κατά τα ανωτέρω, η Αναθέτουσας Αρχής 
έχει δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση, με όλες τις 
συνακόλουθες συνέπειες. Σε κάθε δε περίπτωση έχει δικαίωμα να 
διεκδικήσει την αποκατάσταση οποιοσδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε 
υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. 

3 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλες τις 
υποχρεώσεις τις απορρέουσες από την κείμενη νομοθεσία 
αναφορικά με τη λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας. 
 Ενδεικτικά υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 
του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ Α’/164) «Προϋποθέσεις λειτουργίας 
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα 
και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις», 
όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τον ν. 3707/2008 (ΦΕΚ Α/209) 
«Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». 

ΝΑΙ 

    

4 

Ο Ανάδοχος και το προσωπικό ασφαλείας που θα χρησιμοποιήσει 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση 
εξαρτημένης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή, οι δε μισθοί και 
αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις (δώρα 
Χριστουγέννων και Πάσχα, αποζημίωση υπερωριακής 
απασχόλησης ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή, εισφορές κλπ), οι 
οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, 
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος 
υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή 
ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων 
αυτών. 

ΝΑΙ 

    

5 

O Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ανελλιπώς το 
συμφωνημένο αριθμό προσωπικού για τη φύλαξη της δομής 
φιλοξενίας και να αναπληρώνει χωρίς καθυστέρηση τους 
υπαλλήλους της που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο (άδεια, 
ασθένεια κ.λπ.) και γενικότερα, να καλύπτει τα κενά από ασθενείς 
ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των 
αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι της 
Αναθέτουσα Αρχής.  
Σε περίπτωση ασθένειας κατά την ώρα της υπηρεσίας τους ή αν 
τυχόν κριθούν ακατάλληλοι από την Αναθέτουσα Αρχή, θα υπάρχει 
δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης από συναδέλφους τους, 
έχοντας την σχετική όμοια επαγγελματική ιδιότητα, ασφάλιση και 
προσόντα. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
ενημερώνει εγκαίρως την Υπηρεσία που παρακολουθεί τη 
σύμβαση. 

ΝΑΙ 

    

6 

Τα στοιχεία του προσωπικού που θα απασχολείται θα 
γνωστοποιούνται από τον ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή. Το 
προσωπικό αυτό θα εναλλάσσεται μεταξύ των προσώπων που θα 
έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και τα ίδια προσόντα.  
Ο μηνιαίος προγραμματισμός υπηρεσιών φύλαξης, με τα στοιχεία 
των εργαζομένων, θα αναρτάται με μέριμνα του αναδόχου, σε 
σημείο εντός του κτιρίου της Δομής. 

ΝΑΙ 

    

7 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την ΝΑΙ     
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Αναθέτουσα Αρχή για την τήρηση της σύμβασης. 

8 

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

ΝΑΙ 

    

9 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και 
προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης στις 
εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και είναι μοναδικός 
υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για 
κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή 
παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει 
για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Στις περιπτώσεις αυτές, αν τυχόν υποχρεωθεί η Αναθέτουσα Αρχή 
να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν τόκων και εξόδων. Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία 
αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί 
για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας που 
προκληθεί στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις της Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο 
εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται για την 
αποκατάσταση αυτών, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του. 

ΝΑΙ 

    

10 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να εφαρμόζουν την υπ’ αριθ. 
4241/127/30-01-2019 υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους 
υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», (ΦΕΚ 
173/Β/30-1-2019). 

ΝΑΙ 

  

11 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα αιτούμενα μέτρα 
ασφαλείας για το προσωπικό του και να τηρεί τα προβλεπόμενα 
στις οδηγίες του ΕΟΔΥ λόγω του COVID-19, για την ασφάλεια των 
εργαζομένων του αλλά και των φιλοξενούμενων. 

ΝΑΙ 

    

12 

Η φύλαξη της δομής, του προσωπικού και των ωφελούμενων, θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές τεχνικές, 
μεθόδους, διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα, καθώς και τις γραπτές 
και προφορικές οδηγίες που μπορεί να δίνει η Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ 

  

13 

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του συμβατικού τιμήματος, θα διαθέτει 
τις κατάλληλες υποδομές, εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό και 
γενικότερα ό,τι απαιτείται, έστω κι αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά 
στην παρούσα Τεχνική Μελέτη ώστε να ικανοποιηθούν πλήρως οι 
απαιτήσεις του συμβατικού αντικειμένου. 

ΝΑΙ 
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1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    

1 

να μη θίγει, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τα ατομικά και 
συλλογικά δικαιώματα των πολιτών, να μη χρησιμοποιεί μέσα και 
μεθόδους που μπορούν να προκαλέσουν ζημία, βλάβη ή ενόχληση 
σε τρίτους ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. 

ΝΑΙ 

    

2 
να εντοπίζει και να παρακολουθεί καταστάσεις που δεν είναι 
συνήθεις και να επεμβαίνει την κατάλληλη στιγμή για να τις 
αντιμετωπίσει. 

 

 

ΝΑΙ     

3 

να παρακολουθεί την κίνηση των ωφελουμένων στους εξωτερικούς 
ή/και κοινόχρηστους χώρους της Υπηρεσίας και να επεμβαίνει σε 
περίπτωση που παρατηρήσει ύποπτες ενέργειες. 

ΝΑΙ 

    

4 να διευκολύνει την εισαγωγή των ωφελουμένων εντός της Δομής. ΝΑΙ     

5 
να επιδεικνύει τη δέουσα διακριτικότητα σε άτομα του αντίθετου 
φύλου. ΝΑΙ 

    

6 
να φέρει στολή επιμελημένη και καθαρή, με όλα τα διακριτικά και 
το σήμα της εταιρείας. ΝΑΙ 

    

7 
να φέρει κάρτα αναγνώρισης με τη φωτογραφία, το 
ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά του. ΝΑΙ 

    

8 
να μην αποχωρεί πριν τη λήξη του ωραρίου του αν δεν έχει 
προσέλθει ο αντικαταστάτης του. 

ΝΑΙ 
    

9 να μην φέρει πυροβόλα όπλα ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα. ΝΑΙ     

10 
να συμμορφώνεται στους κανονισμούς λειτουργίας της 
αναθέτουσας αρχής. ΝΑΙ 

  

11 
να συμπεριφέρεται ευγενικά προς τους ωφελούμενους και τους 
υπαλλήλους. ΝΑΙ 

    

12 
να μην δέχεται δώρα ή φιλοδωρήματα από κανέναν και για 
οποιονδήποτε λόγο. ΝΑΙ 

  

13 
να μην ασχολείται με οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από τα 
καθήκοντά του. ΝΑΙ 

  

14 

να μην καπνίζει στους χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, 
καθώς και όταν συνδιαλέγεται με εργαζόμενους στην Υπηρεσία και 
με τους εξυπηρετούμενους αυτής.  

ΝΑΙ 

  

15 

να γνωρίζει τις απαραίτητες ενέργειες στις περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια, συναγερμός, 
κ.λπ.). 

ΝΑΙ 

  

16 

να μην καταναλώνει αλκοολούχα ποτά ή οποιαδήποτε άλλη ουσία 
που μπορεί να επηρεάσει τις σωματικές ή πνευματικές λειτουργίες 
του ανθρώπου κατά την διάρκεια των υπηρεσιών του και 

ΝΑΙ 
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17 

 

να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία της εσωτερικής λειτουργίας του 
κτιρίου. 

         ΝΑΙ   

18 

σε περίπτωση πυρκαγιάς να σημάνει αμέσως συναγερμό και να 
προσπαθήσει να την σβήσει με τα υπάρχοντα πυροσβεστικά μέσα. 
Ταυτόχρονα, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 

ΝΑΙ 

  

19 

σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς να συμβάλει στην εκκένωση 
του κτηρίου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, σύμφωνα με την 
εκπαίδευσή του. 

ΝΑΙ 

  

20 

σε περίπτωση ανεύρεσης περίεργων αντικειμένων, μετά από 
μακροσκοπικό έλεγχο να βεβαιώνεται ότι δεν είναι ύποπτα και να 
τα αποθηκεύει προς παράδοση, ειδάλλως να ειδοποιεί τους 
υπεύθυνους της Υπηρεσίας και την Αστυνομία. 

ΝΑΙ 

  

21 

να τηρεί βιβλίο εισερχομένων-εξερχομένων των εγγεγραμμένων 
ωφελουμένων και εργαζομένων μόνο σύμφωνα με τη λίστα των 
ωφελουμένων που τους έχει χορηγηθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία. 

ΝΑΙ 

  

22 
να ελέγχει και να φυλάει την είσοδο της Δομής και να μεριμνά για 
την ομαλή είσοδο και έξοδο από αυτήν. 

ΝΑΙ 
  

23 

να τηρεί βιβλίο συμβάντων όπου να καταγράφονται τα διάφορα 
περιστατικά ανά βάρδια και να ενημερώνεται με το πέρας της 
βάρδιας ο  υπεύθυνος της Δομής. 

ΝΑΙ 

  

24 

να ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο της Δομής για περιστατικά 
που πέφτουν στην αντίληψή του και για τα οποία απαιτείται η 
παρέμβαση του προσωπικού ή των αρχών, προκειμένου να 
γίνονται οι αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους 
(περιστατικά βίας, διακίνησης ουσιών, εμφανούς τοξίκωσης κ.λ.π.), 
καθώς και για περιπτώσεις όπου προσέρχονται άτομα, για να 
λάβουν πληροφορίες για τον ξενώνα ή για να αιτηθούν την 
εισαγωγή τους σε αυτόν. 

ΝΑΙ 

  

25 

Να μην επιτρέπει την έξοδο των ωφελούμενων από τη Δομή 
Φιλοξενίας από 10:00μμ έως 06:00πμ, εκτός και αν έχει χορηγηθεί 
ειδική άδεια. 

ΝΑΙ 

  

 

                                                                                            Αθήνα …………………….2020 

                                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                                                                 _____________                                                       

                                                                                                                                   (Σφραγίδα - Υπογραφή) 

 

 



 

Σελίδα 55 

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53 

Τηλέφωνο:210.32.13.150/Fax 210-32.13.850, www.mdmgreece.gr 

 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α         Β΄ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

 ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

ΓΙΑ THN  

‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

«ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 – ΑΘΗΝΑ’’, 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ» 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

84.000,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% (67.741,94 € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24%) 
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1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

      Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #84.000,00€# συμπ/νου ΦΠΑ 24 %, ήτοι 

#67.741,94€# άνευ Φ.Π.Α. 24% #16.258,06€#. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΕΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Υπηρεσίες Φύλαξης Δομής  2.822,58 € 24 67.741,94 € 

ΦΠΑ 24% 677,42 €  24 16.258,06 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% 3.500,00 €  24 84.000,00 € 

 

            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                            Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 
     ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΑΤΖΗ        ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α         Γ΄ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 
 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

 ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

ΓΙΑ THN  

‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

«ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 – ΑΘΗΝΑ’’, 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ» 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

84.000,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% (67.741,94 € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24%) 
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας 

      1.1 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 

φύλαξης της Δομής φιλοξενίας ‘’Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας’’, επί του ακινήτου της οδού Δεληγιώργη 

αρ. 32, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα, για το  Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο (ΜΚΟ) ‘’ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ’’. 

      1.2 Η φύλαξη της δομής κρίνεται επιτακτική λόγω της ιδιαιτερότητας της ομάδας ανθρώπων που 

φιλοξενούνται. 

      1.3 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 84.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Στοιχεία μελέτης 

Τα στοιχεία της μελέτης κατά σειρά ισχύος είναι : 

1. Η Τεχνική Έκθεση. 

2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

5. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

      Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και θα γίνει σύμφωνα με τις 

ακόλουθες διατάξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  

 συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, 
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 του άρθρου 68 του ν.3863/2010 (Α’ 115) ‘’Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις’’, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν.4144/2013 (Α’ 88) 

«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας»,   

 της υπ’ αριθ. 4241/127/30-01-2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κατώτατου μισθού και 

κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», (ΦΕΚ 

173/Β/2019). 

 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ Α΄164) ‘’Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις’’, 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν.3707/2008 (ΦΕΚ Α΄ 209) ‘’Ρύθμιση θεμάτων 

ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών’’ και το 

άρθρο 19 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄ 256), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 

(ΦΕΚ Α΄98), 

 της υπ’ αριθμ. 1016/109/149-α΄ από 08.09.2009 (ΦΕΚ Β΄1967) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών ‘’Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας 

Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Προσωπικού Γραφείων Ιδιωτικών 

Ερευνών’’, 

 της υπ’ αριθμ. 1016/109/121-ι΄ από 19.08.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1710) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών ‘’Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών’’,  

 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137) ‘’Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 

διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες 

διατάξεις’’, και ιδίως του άρθρου 39 παρ. 6, με το οποίο αντικαταστάθηκε η περ. γ΄της παρ. 2 του 

άρθρου 68 του ν. 3863/2010, 

 της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.19061-1467/12.05.2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1336) ‘’Καθορισμός 

πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους’’, 

 της υπ’ αριθμ. 141368/25.06.2020 Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων (ΑΔΑ:ΩΕ7ΤΩ6Μ-Ψ0Τ) περί 

χορήγησης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Δομής Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους – ‘’Ξενώνας 

Μεταβατικής Φιλοξενίας’’, για το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ‘’Γιατροί του Κόσμου 

– Ελληνική Αντιπροσωπεία’’, σε ακίνητο επί της οδού Δεληγιώργη 32, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα, 

 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Κανονισμού Προμηθειών των Γιατρών του Κόσμου – 

Ελληνική Αντιπροσωπεία, 

 της Προγραμματικής Σύμβασης με αριθμό 08/2020 και τίτλο:  “ A Step forward-Accommodation 

Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children”. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Κριτήριο ανάθεσης 

      Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής, για το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Χρόνος έναρξης ισχύος – Διάρκεια Σύμβασης 

     Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την 01η Ιανουαρίου 2021. 
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     Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 

ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

     Η αναθέτουσα αρχή, έχει το δικαίωμα να επιτυγχάνει τον χρόνο έναρξης της σύμβασης κατά ένα μήνα, 

ήτοι από την 01η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον έχει ενημερώσει εγγράφως τον ανάδοχο έγκαιρα, ήτοι έως την 

10η Οκτωβρίου 2020. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Εγγυήσεις 

        6.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το 

δύο (2) τοις εκατό (%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο των υπηρεσιών. 

 Εάν η Εγγύηση Συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δε γίνεται 

δεκτή. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 8 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

      6.2  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης  και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

     

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Δικαίωμα συμμετοχής 

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν: 

 7.1 Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων 

συμβάσεων (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/2016). 

          7.2 Η Ένωση ή η Κοινοπραξία οικονομικών φορέων δεν υποχρεούται να λάβει ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλλει προσφορά. Υποχρεούται όμως, να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον της 

ανατεθεί η σύμβαση, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.3 Ν.4412/2016). 

         7.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της 

σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4 

Ν.4412/2016). 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126483#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477#_blank


 

Σελίδα 61 

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53 

Τηλέφωνο:210.32.13.150/Fax 210-32.13.850, www.mdmgreece.gr 

 

                                                                ΑΡΘΡΟ 8ο 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

      8.1 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

     8.2  Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

     8.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη 

ως άνω αρχική διάρκεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. 

       Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι στον κλάδο παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης). 

Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

3. να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο (Βιομηχανικό ή Εμπορικό) Επιμελητήριο, με εγγεγραμμένη 

δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου της παρούσας και, 

4. να διαθέτουν άδεια λειτουργίας ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, 

εκδοθείσα από την Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με το ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’ 164), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία να είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που, κατά τον χρόνο κατάθεσης 

της εν λόγω άδειας στον διαγωνισμό, η χρονική διάρκεια αυτής είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός 

τότε, ο οικονομικός φορέας θα προσκομίσει και τη σχετική αίτηση ανανέωσης αυτής. 

 

     Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση πρέπει να 

καλύπτεται  από όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

       Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης. 

      Σε περίπτωση ‘Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να 

καλύπτεται από ένα ή περισσότερα μέλη της ‘Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

      Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προσωπικό ασφαλείας, με την προβλεπόμενη από τις 

διατάξεις του αρ. 3 του ν. 2518/1997 άδεια εργασίας σε ισχύ, η οποία εκδίδεται από την Αστυνομική 

Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας τους. 

      Σε περίπτωση ‘Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας, η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να 

καλύπτεται από ένα ή περισσότερα μέλη της ‘Ένωσης/Κοινοπραξίας. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο 

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

      Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της χρηματοοικονομικής επάρκειας  και της 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών τους με αυτούς7.  Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, 

τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.  

      Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

 ΑΡΘΡΟ 11ο 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς, για την παρούσα διαδικασία οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

α)το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΙSO 9001 ή άλλο ισοδύναμο με θεματικό πεδίο εφαρμογής 

υπηρεσίες ασφαλείας (φύλαξης)  

β) το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία  QHSAS 18001 ή/και  EΛΟΤ 

1801 ή άλλο ισοδύναμο με θεματικό πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες ασφαλείας (φύλαξης)  

γ)  το πρότυπο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή ΕΜΑS ή άλλο ισοδύναμο με θεματικό 

πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες ασφαλείας (φύλαξης) 

δ) το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 270001 ή άλλο ισοδύναμο με θεματικό 

πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες ασφαλείας (φύλαξης). 

      Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 

και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα, και 

να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης (άρθρο 130 του Ν.4412/16) 

       Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

       Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
 
 
 

                                                           
7 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/των υπεργολάβου/ων, στον/ους οποίο/ους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση 

τμήματος/τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. 
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  ΑΡΘΡΟ 13ο 

Υπεργολαβία 

      13.1 Κατά την υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει το τμήμα της σύμβασης (αναλυτικά και σε ποσοστό %) που 

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο/ους υπό τη μορφή υπεργολαβίας καθώς και τα στοιχεία του/των 

υπεργολάβου/ων.  

      13.2 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 

διακήρυξης, εφόσον το τμήμα της σύμβασης, το  οποίο  ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης. 

        13.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 

που αφορούν στους υπεργολάβους, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην 

εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας (παρ. 2 άρθρο 78 ν. 

4412/2016). Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει 

δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε 

από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

       13.4 Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση σύμβαση παροχής υπηρεσιών φύλαξης εφαρμόζεται η παράγραφος 4 

του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, σύμφωνα με την οποία εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή 

μέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των 

υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των 

εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. 

     13.5 Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα της σύμβασης 

που υπολείπεται του ως άνω ποσοστού.  Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις 

παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Παράταση διάρκειας σύμβασης 

Με αιτιολογημένη απόφαση της, η Αναθέτουσα Αρχής, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, εάν 

κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο  πριν από τη λήξη της 

διάρκειάς της. 

Ο Ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί  παράταση της διάρκειας της σύμβασης, στην περίπτωση που η εκτέλεσή της ή 

επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει, για λόγους που δεν ανάγονται στη 

σφαίρα ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη 

και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί γραπτώς τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
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Τροποποίηση της σύμβασης 

     Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, εφόσον συμφωνήσουν για αυτό τα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

     Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται 

και από τους δύο συμβαλλόμενους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Μη Κερδοσκοπικού 

Σωματείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης κατόπιν προφορικής συμφωνίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

       16.1 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης  και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 

τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

     16.2 Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του 

άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4144/2013. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

     17.1  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την παράδοση και παραλαβή των υπηρεσιών 

και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί ασφαλισμένο προσωπικό 

για το οποίο θα υποβάλλει στην Υπηρεσία τις αντίστοιχες καταστάσεις του ασφαλιστικού φορέα κάθε μήνα. 

      17.2 Η καταβολή της αμοιβής του αντισυμβαλλόμενου θα λαμβάνει χώρα σε 24 μηνιαίες δόσεις, έναντι 

τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα, το οποίο 

θα εξοφλείται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών σε τραπεζικό λογαριασμό που θα 

υποδείξει ο αντισυμβαλλόμενος, από την έκδοσή του. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής, εκτός του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, για την εξόφληση της 

μηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι: 

 Μηνιαίο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 Μισθοδοτική κατάσταση προσωπικού που απασχολήθηκε στη σύμβαση φύλαξης για το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. 

 Αποδεικτικό τράπεζας που αφορά στην καταβολή των αποδοχών για κάθε απασχολούμενο στην 

σύμβαση φύλαξης εργαζόμενο του Αναδόχου (απόδειξη ονομαστικής κατάθεσης σε τραπεζικό 

λογαριασμό για την πληρωμή των αποδοχών). 

 Λίστα προσωπικού (ονομαστικός πίνακας) που απασχολήθηκε στη σύμβαση φύλαξης για το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην οποία θα φαίνεται κάθε νέος εργαζόμενος του Αναδόχου. 
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 Αντίγραφο άδειας εργασίας του αρ. 3 του ν. 2518/1997 και ποινικό μητρώο του προσωπικού που 

απασχολήθηκε στη σύμβαση φύλαξης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη πληρωμή προσκομίζονται για όλους τους εργαζόμενους που 

απασχολήθηκαν στην σύμβαση φύλαξης, ενώ για τις επόμενες προσκομίζονται μόνο για τους νέους. 

 Πίνακας (κατάσταση) προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποιητικό/συμπληρωματικό 

όπως υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). 

 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ε.Φ.Κ.Α (Ι.Κ.Α.), από την οποία θα προκύπτουν όλοι οι τύποι αποδοχών 

για κάθε απασχολούμενο στην σύμβαση φύλαξης εργαζόμενο του Αναδόχου, καθώς και το 

αποδεικτικό υποβολής της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 Αποδεικτικό τράπεζας για την πληρωμή των εισφορών της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης. 

 ΙΒΑΝ δικαιούχου. 

      17.3 Συμφωνείται ρητά ότι η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ο 

αντισυμβαλλόμενος παραιτείται από το δικαίωμα να ζητήσει αύξηση ή αναπροσαρμογή αυτής για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και ιδιαίτερα για τους λόγους των άρθρων 178, 179, 388 Α.Κ., και δοθέντος ότι 

θεωρεί ως ενδεχόμενο τον κίνδυνο μεταβολής των οικονομικών συνθηκών και τον αποδέχεται. 

     17.4 Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί θα καταβάλλεται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία 

στον ανάδοχο με την εξόφληση του εκδοθέντος από αυτόν τιμολογίου, και υποχρεούται (ο ανάδοχος) να τον 

αποδώσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Ποινικές ρήτρες 

      18.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν μετά από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν 

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας 

Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

      18.2 Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά 

τα ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για 

τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 

σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική 

όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 

απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 

αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

      18.3 Στην περίπτωση που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει 

στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

       18.4 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
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το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες 

δημοσίων συμβάσεων των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.  

     18.5 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 

επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Για πλημμελή στελέχωση ή πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, με απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος αυτού 

ποινική ρήτρα κατά περίπτωση, ως ακολούθως: 

α) Για ελλιπή ή παράτυπη στελέχωση θέσης (βάρδιας) και φύλαξης (στατικής ή/και εποχούμενης), 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 100,00 € (εκατόν ευρώ) ανά άτομο. 

β) Για πλημμελή άσκηση καθηκόντων του προσωπικού ασφαλείας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 150,00 

€ (εκατόν πενήντα ευρώ). 

γ) Για μη λειτουργία θέσεων που διενεργείται έλεγχος, του οποίου προβλέπεται στελέχωση βάσει 

προγράμματος, επιβάλλεται  ποινική ρήτρα 200,00 € (διακοσίων ευρώ). 

δ) Για πλημμελή τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, καθώς και των υποχρεώσεων του 

έναντι του απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού ασφαλείας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 300,00 € 

(τριακοσίων ευρώ). 

     18.6 Σε κάθε περίπτωση τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που υποβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των 

συμβατικών υποχρεώσεων δε μπορεί να υπερβαίνουν το 10% της αξίας της σύμβασης εκτός αν 

αιτιολογημένα η Αναθέτουσα  Αρχή αποφασίσει άλλως. 

     18.7 Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος έχει οποιοδήποτε δικαίωμα, της έκφρασης προς την Υπηρεσία ή/και 

την Επιτροπή Παραλαβής της δικής του γνώμης ή πληροφόρησης, επεξήγησης, είτε γραπτά ή προφορικά. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Παρακολούθηση της σύμβασης 

     19.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  

αρμόδια Υπηρεσία, ως ακολούθως: 

Η αρμόδια  Υπηρεσία θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 

ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης.  

      19.2  Η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της Υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται και 

άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας Υπηρεσίας, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 

παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
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     19.3 Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση 

του επόπτη η Υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

     19.4 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο, 

στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση 

του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την 

εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να 

σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο 

εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της 

Υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί.  

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης 

      20.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής (άρθρο 

219, Ν 4412/2016). 

       20.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 

επιτροπή παραλαβής: 

α) είτε  παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης 

χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

       20.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 

αναφέρει τις  

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

       20.4 Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 

να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 

οριζόμενων στο άρθρο 220. 

       20.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 

ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  
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       20.6  Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, 

δε λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση 

       Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να  

είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται 

ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές  ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης.  

       Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο δίκαιο 

        Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ 

της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. 

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για συναινετική, καλόπιστη και φιλική διευθέτηση των διαφορών 

που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                            Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

     ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΑΤΖΗ        ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ                                                          

 

 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art218
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α         Δ΄ 

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

 ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

ΓΙΑ THN  

‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

«ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 – ΑΘΗΝΑ’’, 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ» 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

84.000,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% (67.741,94 € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24%) 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 (Για συμπλήρωση από τον Υποψήφιο) 

Ο υπογραφόμενος …………………………………………………………….. με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του 

ανωτέρω ……………………. Προσώπου, με έδρα …………………….. ………..……………… 

Δ/νση……………………..…………….…..………… Τηλ. …….………………..……, email ……………………, αφού έλαβα πλήρη 

γνώση των όρων της Τεχνικής μελέτης και των σχετικών εγγράφων αυτής τα οποία αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα, που αφορούν στον συνοπτικό διαγωνισμό για την ‘’Παροχή υπηρεσιών φύλαξης της Δομής 

φιλοξενίας ‘’Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας’’, επί του ακινήτου της οδού Δεληγιώργη αρ. 32, Τ.Κ. 104 37, 

Αθήνα’’, για το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο (ΜΚΟ) ‘’ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ’’, 

καταθέτω την παρακάτω προσφορά:  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Παροχή υπηρεσιών φύλαξης 

 της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας επί της Δεληγιώργη 32 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ 24 μήνες 

 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (24 ΜΗΝΕΣ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) 
Αριθμητικώς: .……………………….€ 

Ολογράφως: ………………………….€ 

Φ.Π.Α 24% 
Αριθμητικώς: ………………………….€ 

Ολογράφως: ………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.)* 
Αριθμητικώς: ………………………….€ 

Ολογράφως: ………………………….€ 

 ΑΝΑ ΜΗΝΑ (ΣΥΝΟΛΟ/24  ΜΗΝΕΣ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

(ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) 
………………………….€ 

Φ.Π.Α 24% ………………………….€ 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.):* ………………………….€ 

 

Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. 
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     Στοιχεία αιτιολόγησης του ύψους της μηνιαίας οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 

του Ν. 3863/2010: 

 

Αριθμός εργαζομένων που θα απασχοληθούν:  

Ημέρες εργασίας/εβδομάδα και Ώρες 

εργασίας/ημέρα: 
 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία τυχόν 

υπάγονται οι εργαζόμενοι (να επισυναφθεί 

αντίγραφο): 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α. Μηνιαίο Εργατικό Κόστος για το σύνολο των εργαζομένων που θα απασχοληθούν 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ  

(μηνιαίως σε €) 

ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟΥ (σε 

περίπτωση μη επάρκειας χώρου να 

παρατεθούν στο τέλος του παρόντος πίνακα) 

Α.ΜΙΚΤΕΣ αποδοχές εργαζομένων (καθαρές αποδοχές 

+ ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων)  
  

Β.ΜΙΚΤΕΣ αποδοχές για:  

Δώρο Χριστουγέννων   

Δώρο Πάσχα   

Επίδομα αδείας   

Κόστος αντικατάστασης 

εργαζομένου σε άδεια 
  

Γ. Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη για τα ανωτέρω 

ποσά (Α και Β) 
  

Δ. Εισφορά υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών 

Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) [(αριθμός εργαζομένων 

που θα απασχοληθούν x ποσό εισφοράς/εργαζόμενο) 

/ 12 μήνες] 
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Ε. Συνολικό εργατικό κόστος (Α+Β+Γ+Δ)   

Β. Λοιπά 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  

ΣΤ. Διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών 

(μηνιαίο) 
 

Ζ. Κόστος Αναλωσίμων (μηνιαίο)  

Η. Εργολαβικό κέρδος (μηνιαίο)  

Γ. Αμοιβή Αναδόχου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  

Μηνιαία αμοιβή αναδόχου χωρίς ΦΠΑ (Ε+ΣΤ+Ζ+Η)  

Συνολική αμοιβή αναδόχου χωρίς ΦΠΑ 

συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων 

υπέρ Δημοσίου και τρίτων για είκοσι τέσσερις (24) 

μήνες 

 

ΦΠΑ 24%  

Συνολική αμοιβή αναδόχου με ΦΠΑ για είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες 
 

 

     Στην οικονομική προσφορά πρέπει υποχρεωτικώς να επισυνάπτεται αντίγραφο της συλλογικής 

σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

 

                                                                                            Αθήνα …………………….2020 

                                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

                                                                                                    _____________                                                       

                                                                                                                            (Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α         Ε΄ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
 
 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

 ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

ΓΙΑ THN  

‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

«ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 – ΑΘΗΝΑ’’, 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ» 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

84.000,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% (67.741,94 € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24%) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας:  ....................................................................................................  
Κατάστημα:  .............................................................................................  
Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.)……………………………………………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης…………………………………. 
 
ΠΡΟΣ: ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………………………………………... 
ΕΥΡΩ………………………………………………………………………………………………………… 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
………………………………………………………….8 
υπέρ του  

i. (Φυσικό πρόσωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 
Δ/νση…………………………………………………….ή 

ii. (Νομικό πρόσωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 
Δ/νση…………………………………………………….ή 

iii. (Ένωση ή Κοινοπραξία) 
Α)    (πλήρη επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νση …………………………………………………… 
Β)     (πλήρη επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νση …………………………………………………… 
Γ)     (πλήρη επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νση …………………………………………………… 
ατομικά και για κάθε  μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του στο διενεργούμενο 
Διαγωνισμό του Μη κερδοσκοπικού Σωματείου ‘’Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία’’, για την 
‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ «ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 – ΑΘΗΝΑ’’, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. Διακήρυξή σας, με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28/08/2020. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη 
συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα εγγύησή μας ισχύει αποκλειστικά και μόνο μέχρι την………………………………… , ή μέχρις ότου αυτή 
μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας 
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.3.5 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξη της9.  

                                                           
8 Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον 

Φ.Π.Α. 
9  Άρθρο 72 παρ. 1  του Ν. 4412/2016 



 

Σελίδα 75 

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53 

Τηλέφωνο:210.32.13.150/Fax 210-32.13.850, www.mdmgreece.gr 

 

 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο  των εγγυήσεων, που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε10. 
 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                        (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β΄740) απόφαση του Υπουργού οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας …………………………………………………………………………  
Κατάστημα ………………………….………………………………………………………… 
Δ/νση (οδός – αριθμός, Τ.Κ.) ……………………………………………………………..   
 Ημερομηνία έκδοσης ……………………………………  
Προς: ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.....................................................................  
ΕΥΡΩ ..................................................................................................................................... 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα  και  
ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διηζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
…………….……………………………………………………11 

    υπέρ του  
i. (Φυσικό πρόσωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 

Δ/νση…………………………………………………….ή 
ii. (Νομικό πρόσωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 

Δ/νση…………………………………………………….ή 
iii. (Ένωση ή Κοινοπραξία) 

Α)    (πλήρη επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νση …………………………………………………… 
Β)     (πλήρη επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νση …………………………………………………… 
Γ)     (πλήρη επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 
        Δ/νση …………………………………………………… 
ατομικά και για κάθε  μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για  την  καλή  εκτέλεση από αυτή  των  όρων της  
Σύμβασης, που θα υπογράψει μαζί σας, για την ‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
«ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 – ΑΘΗΝΑ’’, την υπ’ 
αριθμ……….. απόφαση  της Αναθέτουσας Αρχής, και την υπ’ αριθμ. ………. Διακήρυξή σας. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα εγγύησή μας ισχύει μέχρι και την………………….,  ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου 
λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα ότι το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών που έχουν δοθεί συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε12.  

                                                                                                    

                                                                                                       (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

                                                           
11 Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας,  χωρίς τον Φ.Π.Α. 
12 Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β΄740) απόφαση του Υπουργού οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

 ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

ΓΙΑ THN  

‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

«ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 – ΑΘΗΝΑ’’, 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ» 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

84.000,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% (67.741,94 € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24%) 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Σαπφούς 12, 105 53, ΑΘΗΝΑ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κομπορόζος Σπύρος.] 

- Τηλέφωνο: [210 3213150] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [procurement@mdmgreece.gr ] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.mdmgreece.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ 

ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ «ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 – ΑΘΗΝΑ, για το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο (ΜΚΟ) ‘’ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ’’ 

- CPV): [79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσία] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [……. ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[……. ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 

(Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, 

όσες φορές χρειάζεται) 
Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση; 
(Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με 
τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες 
αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί 
λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 
από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ 
μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 
250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

[…………………] 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»ii ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

[ ] Ναι  

[] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 
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Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

(Ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, 

γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών, δεν υφίσταται επί του παρόντος εθνικός 
επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του ν. 4412/2016) 

[] Ναι  

[] Όχι  

[] Άνευ αντικειμένου 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους; 
(Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου 

παρόμοιου καθεστώτος.) 

[] Ναι  

[] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝiii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι  

[]Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι  

[]Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςiv 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηv· 

2. δωροδοκίαvi,vii· 

3. απάτηviii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςix· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςx· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxi. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxii το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  
(Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) 

[] Ναι  

[] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xiii 

Εάν ναι, αναφέρετε (Επαναλάβετε όσες φορές 

χρειάζεται): 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

 

 

β) [……] 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 
(Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται) 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 
(Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη 

απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση) 

[] Ναι  

[] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
(Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που 

έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την 

επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.) 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 
(Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 

πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο)). 

[] Ναι 

 [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xiv 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

 

 

γ.2)[……]· 

 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

 

γ.2)[……]· 

 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου; 
(Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
του Ν. 4412/2016) 

 

[] Ναι  

[] Όχι 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ για την περίπτωση γ) της 
παραγράφου 2.2.3.2 της Διακήρυξης 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 
που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 
2016/7)). 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές  

[] Ναι 

 [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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τις περιστάσεις  
(Άρθρο  73 παρ. 5. Του Ν. 4412/2016) 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

 
(Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε 

συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010)  

 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι 

[] Όχι 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ για την περίπτωση θ) της 

παραγράφου 2.2.3.4 της Διακήρυξης 

 

 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι 

 [] Όχι 

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxvi, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

 

[] Ναι  

[] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι 

 [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  
(Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του 

άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)) 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι  

[] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι 

 [] Όχι 

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

[] Ναι  

[] Όχι 



 

Σελίδα 90 

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53 

Τηλέφωνο:210.32.13.150/Fax 210-32.13.850, www.mdmgreece.gr 

 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει 

αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση ή 

συνεταιρισμό σε παραπάνω από μία 

προσφορές; 

[………] Ναι                          

         

         [……..] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά Στα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι  

[] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής του: 
(Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, 
οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό.) 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι 

 [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο  προσωπικό, 

ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 

ποιότητας: 

(Όσον αφορά στο προσωπικό που δεν ανήκει 
άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, 
αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά 
έντυπα ΤΕΥΔ.) 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

(Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει 
αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται 
στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση 
του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 
ανωτέρω.)  

 

[....……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι 

 [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 

από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxvii, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xviii 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxix, εκτός 

εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxx. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής 

ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος  

 

  

 

υπογραφή(-ές): [……]    
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΥΔ  
1. Μέρη και Ενότητες του ΤΕΥΔ 
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες:  
Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά με  την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης 
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  
        Ενότητα Α:  Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
        Ενότητα Β:  Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
        Ενότητα Γ:   Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 
        Ενότητα Δ:  Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικον. φορέας 
Μέρος III:  Λόγοι αποκλεισμού 
        Ενότητα Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  
        Ενότητα Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
        Ενότητα Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα  
       Ενότητα Δ: Αμιγώς Εθνικοί λόγοι αποκλεισμού (δεν απαιτείται η συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου στην παρούσα 
διαδικασία) 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
        Ενότητα Α: Καταλληλότητα.  
        Ενότητα Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.  
        Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.  
        Ενότητα Δ:Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Μέρος V:  Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων (δεν απαιτείται η 
συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου στην παρούσα διαδικασία) 
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

2. Πως υποβάλλεται το ΤΕΥΔ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών  
2.1 Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) στην παρούσα διαδικασία συμπληρώνει και 
υποβάλλει ένα ΤΕΥΔ.   
2.2 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε 
μέλος της ένωσης. 
2.3 Χωριστό ΤΕΥΔ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τρίτους φορείς και στην 
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ή ένωση στηρίζεται στις ικανότητες αυτών. 
Οι τρίτοι φορείς συμπληρώνουν το ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο ως εξής: 
Α. Στο Μέρος ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα», συμπληρώνονται μόνο οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στις ενότητες Α «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» και Β «Πληροφορίες σχετικά με τους 
νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα»  
Β.   Στο Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού» συμπληρώνονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες  
Γ. Στο Μέρος ΙV «Κριτήρια Επιλογής» συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι πληροφορίες των κριτηρίων (των 
παραγράφων 2.2.5 – 2.2.7  της παρούσας), στο οποίο στηρίζεται ο υποψήφιος οικονομικός φορέας.  
Δ.  Η συμπλήρωση του ΤΕΥΔ ολοκληρώνεται με το Μέρος VΙ «Τελικές Δηλώσεις» όπου δηλώνεται η ακρίβεια και η 
ορθότητα των στοιχείων, όπως αναφέρεται στο εν λόγω Μέρος.    
Το/Τα ΤΕΥΔ του/των τρίτου/ων συνυποβάλλεται/ονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». 
2.4 Χωριστό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τρίτους φορείς και στην 
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας. 
Ο υπεργολάβος, επίσης, συμπληρώνει το ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο ως εξής: 
Α. Στο Μέρος ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα», συμπληρώνονται μόνο οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στις ενότητες Α «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα» και Β «Πληροφορίες σχετικά με τους 
νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα»  
Β.   Στο Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού» συμπληρώνονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες. 
Το ΤΕΥΔ του υπεργολάβου συνυποβάλλεται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». 

3. Υπογραφή Τ.Ε.Υ.Δ. 
Α. Το Τ.Ε.Υ.Δ. υπογράφεται  από τον φορέα που το εκδίδει, και μπορεί να φέρει ημερομηνία έως δέκα (10) ημέρες προ 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 



 

Σελίδα 98 

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, Αθήνα, 105 53 

Τηλέφωνο:210.32.13.150/Fax 210-32.13.850, www.mdmgreece.gr 

 

Β. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 
απαιτείται η δέσμευσή τους μέσω του ΤΕΥΔ ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι καταστάσεις αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Υποβάλλεται ένα ΤΕΥΔ, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.13  
Γ. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 

ii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

iii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος 
Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων 
μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

iv Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος.  

v Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

vi Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

viii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

ix Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 

                                                           
13 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα 
να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
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166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 
αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε 
και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xiv Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xvii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xx Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν 
λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄  

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

 ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

ΓΙΑ THN  

‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

«ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 – ΑΘΗΝΑ’’, 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ» 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

84.000,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% (67.741,94 € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας του Σωματείου Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική 

Αντιπροσωπεία και παρέχω τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως για την εκ μέρους του Σωματείου Γιατροί 

του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα 

με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), των προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία 

δηλώνονται στη σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στο οποίο συμμετέχω, για τους σκοπούς υλοποίησης του εν 

λόγω έργου, ελέγχου από τις αρμόδιες χρηματοδοτικές αρχές, φορολογικούς, ασφαλιστικούς, καταβολής αμοιβών 

και για κάθε σκοπό που συνιστά εκ του νόμου υποχρέωση του Σωματείου Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική 

Αντιπροσωπεία.. Αποδέκτης των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων θα είναι το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-

Ελληνική Αντιπροσωπεία, το οποίο και θα τα επεξεργάζεται για τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς. 

2. Επίσης, δηλώνω ότι ενημερώθηκα  ότι έχω δικαίωμα πρόσβασης και διαγραφής, για τα προσωπικά δεδομένα, που 

με αφορούν, και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και ότι μπορώ να ανακαλέσω ελεύθερα και 

αζημίως την παρούσα δήλωση συναίνεσης. Σχετικό αίτημά μου θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς: 

Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία, Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, τηλ. 2103213150, φαξ. 

2103213850. Το Σωματείο έχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα διαγραφής αν η τήρηση των δεδομένων είναι 

απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων του, καθώς για τις ανάγκες τήρησης της 

φορολογικής, ασφαλιστικής ή εν γένει εργατικής νομοθεσίας. Τέλος, αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώνω 

έγκαιρα το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία για τυχόν μεταβολή των παραπάνω 

προσωπικών δεδομένων μου. 

3. Το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη 

επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως αυτά δηλώνονται από το υποκείμενο αυτών ή με τη συνδρομή του και ότι θα αποφεύγει την 

καταχώρηση ευαίσθητων δεδομένων. 

4. Το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου 

των παραπάνω δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο κατ΄εντολή του 

Σωματείου Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία, από πρόσωπα που πληρούν τα εχέγγυα και τις 

προϋποθέσεις για να διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο του Σωματείο 

Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία.  

5. Το Σωματείο Γιατροί του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή 

οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 

τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.  

6. Ενημερώθηκα ότι σε περίπτωση που θεωρώ ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών 

μου δεδομένων, μπορώ να προσφύγω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, καθώς και στα αρμόδια δικαστήρια. 

 

Το παρόν υπογράφεται σε 3 αντίτυπα.  

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 

Ημερομηνία: 

Υπογραφή: 

 


