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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
Αρ. Πρωτ.:  8528_2020 

 
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 

εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για  έξι (6) μήνες και 
δεκαπέντε (15) ημέρες  , ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 

εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ 
(74.214,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (CPV: 79713000-5) 

 

 Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διενέργεια Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες, 
προθεσμίας διενέργειας τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.   
 Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στις πενήντα εννέα 

χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (59.850,00€)  μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων 
χιλιάδων διακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (74.214,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .  
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α.: 0892 του Τακτικού 

Προϋπολογισμού   της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονομικού έτους 2020.  
 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22-5-2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. από αρμόδια επιτροπή στην αίθουσα 

Τηλεδιάσκεψης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Κεντρικό κτίριο), στο Μαρούσι Αττικής 
(Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΕΗΣ, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.: 15122) ή σε όποιο 

σημείο υποδειχθεί από την αρμόδια επιτροπή. 
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 
εκατόν ογδόντα ( 180 ) ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  
 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
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 Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίδονται 
από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων,  κα Γιαννακά Σοφία  στο τηλ. 
210–2896754, κατά τις εργάσιμες μέρες και από 09:00 έως 14:00. 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο ή 
στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων  της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι ( 
Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΕΗΣ, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.: 15122 ) με 

οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στο Τμήμα μέχρι την προηγούμενη 

εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 21-
5-2020, ημέρα Πέμπτη και από 09:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.            
 Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση που οι 

ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως και καταθέσουν τις 
προσφορές τους στο Τμήμα  (δηλαδή στη περίπτωση αυτή οι 

προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο Γενικό Πρωτόκολλο ή στο 
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων   μέχρι  22-5-2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς)). 

 Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάρουν το πλήρες κείμενο της 
διακήρυξης από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 
τηλέφωνα 210 – 2896754 και 210 - 2896777, κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.  
 Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης υπάρχει επίσης στον 

διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr . 
 
 

 
                                                              Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

                                        της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
                                          
 

                                                                Ιωάννης Σαριδάκης  
                                                                      Καθηγητής 

http://www.aspete.gr/
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Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 

Μαρούσι για έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες , 
ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού τριάντα τεσσάρων 
χιλιάδων ευρώ (74.214,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

 
 

Επωνυμία ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ε.Η.Σ. ΕΙΡΗΝΗ 

Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 15122 

Τηλέφωνο 2102896777, 2102896754 

Φαξ 2102821095 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο olgakoklioti@aspete.gr, sgiannaka@aspete.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΟΛΓΑ ΚΟΚΛΙΩΤΗ, ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.aspete.gr 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), η οποία είναι 
Ν.Π.Δ.Δ., ανήκει στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και ειδικότερα στον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
είναι ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα τεχνολογικού τομέα και η αποστολή της περιλαμβάνει την παράλληλη παροχή 
τεχνολογικής και παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της, την προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στην 
εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική, και τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης 
για εκπαιδευτικούς ή μέλλοντες εκπαιδευτικούς. 

 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση. 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης, βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής 
διεύθυνση http://www.aspete.gr, στην διαδρομή: http://www.aspete.gr /index.php/el/ανακοινώσεις- 
 προκηρύξεις/προκηρύξεις -διαγωνισμών και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) που 
τηρείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση http://www.aspete.gr, στην διαδρομή: 
 http://www.aspete.gr /index.php/el/ανακοινώσεις-προκηρύξεις/προκηρύξεις –διαγωνισμών. 

 

1.2  Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού του ν. 4412/16, όπως ισχύει. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Α.Σ.ΠΑ.Ι.Τ.Ε. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον 
Κ.Α.E :0892 σχετική πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα. 

mailto:olgakoklioti@aspete.gr
mailto:olgakoklioti@aspete.gr
http://www.aspete.gr/
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http://www.aspete.gr/index.php/el/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82




1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για 
έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες  . 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 
79713000-5. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται έως το ποσό των 74.214,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 59.850,00€ ΦΠΑ :14.364,00€). 

 

Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες  από την υπογραφή της. 

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται   στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ της 
παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής. 
 
 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 
 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις, 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)» 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις 
διατάξεις του άρθρου 1, 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικέςσυναλλαγές», 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με 
κλήρωση», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλεςδιατάξεις”, 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει σήμερα 

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 
13 έως 15, 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα καιστοιχεία”, 

- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- Του Ν. 3027/28.06.02 ( ΦΕΚ 152/τ.Α’ ) που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα 
το άρθρο 4 σχετικά με την «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της 
ΣΕΛΕΤΕ». 

- Του Π.Δ. 101/13 ( ΦΕΚ Α’ 135/13 ) που αφορά σε «Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και Ίδρυση Σχολής 
στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ( Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. )».





 

- Του άρθρο 29 του Ν. 4186/2013 ( ΦΕΚ 193/τ. Α’/13 ) που αφορά σε «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση 
και λοιπές διατάξεις». 

- Της αριθμ. 54591/Z1/1-4-2016 (ΦΕΚ 191/τ.ΥΟΔΔ/11-4-2016) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού, Παιδείας 
΄Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης». 

- Του Ν. 1404/1983 ( ΦΕΚ 173/τ. Α’ ), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 

- Του πρωτογενούς αιτήματος παροχής υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για έξι 

(6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες  με ΑΔΑΜ: 20REQ006661745. 

- Της αριθμ. 16/07.05.2020 (θ.1.4) Πράξης της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ περί έγκρισης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών 
φύλαξης των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για  έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες  , με την  
διενέργεια  συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με ΑΔΑ:Ψ6Φ246Ψ8ΧΙ-ΩΑΤ και ΑΔΑΜ: 20REQ006677621. 

- Την αριθμ. πρωτ. ΟΥΔ/ 183 /07-05-2020 σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:6ΕΕΨ46Ψ8ΧΙ-0Ω0. 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσας κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και  
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
 
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
 

Η  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών είναι η 22/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. 
στο Γενικό Πρωτόκολλο  ή στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης της ΑΣΠΑΙΤΕ την 22-5-2019 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 10:00π.μ. ή σε όποιο άλλο σημείο υποδειχθεί από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

1.6 Δημοσιότητα 
 

Α. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 
3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
 διεύθυνση http://www.aspete.gr, στην διαδρομή:http://www.aspete.gr/index.php/el/ανακοινώσεις-
προκηρύξεις/προκηρύξεις – 
 διαγωνισμών. 

 

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. 
 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.aspete.gr/
http://www.aspete.gr/index.php/el/%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BD%C3%8F%C5%BD%C3%8F%C6%92%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8F%E2%80%9A-%C3%8F%E2%82%AC%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%B7%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%8D%C3%8E%C2%BE%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8F%E2%80%9A/%C3%8F%E2%82%AC%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%B7%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%8D%C3%8E%C2%BE%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8F%E2%80%9A
http://www.aspete.gr/index.php/el/%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BD%C3%8F%C5%BD%C3%8F%C6%92%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8F%E2%80%9A-%C3%8F%E2%82%AC%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%B7%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%8D%C3%8E%C2%BE%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8F%E2%80%9A/%C3%8F%E2%82%AC%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%B7%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%8D%C3%8E%C2%BE%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%B9%C3%8F%E2%80%9A




2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
 

 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η αριθ. Πρωτ .8528_2020/ 1 1 - 5-2020 προκήρυξη σύμβασης 

2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής ήτοι: 

 
✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

✓ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 
 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών, θα γίνονται εγγράφως , είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:olgakoklioti@aspete.gr & 
sgiannaka@aspete.gr, είτε μέσω FAX: 210-2821095 . 

 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών και αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., το αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται μετά την ανωτέρω 
προθεσμία δεν εξετάζονται. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικών 
Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 
Τυχόν διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν επί του τεύχους της διακήρυξης θα δημοσιεύονται στον 
δικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (http://.www.aspete.gr) και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερομένου να λάβει γνώση για 
αυτές. 

Οι παρεχόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινήσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της διακήρυξης. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα  την  ιστοσελίδα  της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
(www.aspete.gr) προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά  με  πιθανές  ανακοινώσεις  που  αφορούν  την παρούσα διακήρυξη. 

 
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, 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 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 

mailto:olgakoklioti@aspete.gr
mailto:sgiannaka@aspete.gr
http://.www.aspete.gr/
http://www.aspete.gr/




 
 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις  της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται 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 και 4.1. 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.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 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. 

 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν την εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ 
«Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών» της παρούσας Διακήρυξης. 

 





2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 

 

2.2.1 Δικαίωμα 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. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 

 

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 2% της ενδεικτικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης , που 
ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατό ενενήντα  επτά ευρώ (1.197€). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η 
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 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. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 
του ν. 4412/2016. 

 
 

2.2.2.3. 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 (διαγωνισμό) 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 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: 

α) 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, 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), 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 





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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 

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

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

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους  νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η 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. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων 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 ή/και 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 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 την 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. 
 
2.2.3.3 Διατηρείται για λόγους αρίθμησης 
 
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, 

(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 
2.2.9.2 της παρούσας, 

(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. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) 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. 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. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης. 

2.2.3.6. 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 

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1, 2.2.3.2. 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 (αυτοκάθαρση). 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 τελεσίδικη 
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. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την 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. 





2.2.3.9. 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. 

Κριτήρια Επιλογής 
 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι να ασχολούνται συστηματικά 
με την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών, διαθέτοντας το δικό τους απαιτούμενο 
έμπειρο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή και να διαθέτουν άδεια λειτουργίας επιχείρησης εν ισχύ βάσει του Ν. 

2518/97 όπως ισχύει σήμερα. 
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 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 να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 

Για την παρούσα διαδικασία σύμβασης δεν τίθεται τέτοιο κριτήριο επιλογής και οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται 
να προσκομίσουν δικαιολογητικά. 

 

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

οικονομικοί φορείς απαιτείται : 
α) Να έχουν εκτελέσει κατά τα έτη 2017, 2018, 2019 τουλάχιστον τρείς (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
φύλαξης κτιρίων τουλάχιστον ίσης αξίας με την προϋπολογισθείσα δαπάνη της παρούσας σύμβασης. 
β)Να ασχολούνται και να δραστηριοποιούνται συστηματικά και αποδεδειγμένα τουλάχιστον από τριετίας με 
την φύλαξη δημοσίων χώρων, καθώς και να απασχολούν κατά την τελευταία τριετία προσωπικό το λιγότερο 
είκοσι(20) ατόμων. 
γ) να διαθέτουν τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό που θα διαθέτει 
άδεια εργασίας εν ισχύ, με αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και 
τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου, όπως αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα 
Διακήρυξη, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα: α) 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, β) συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 και γ) για τη 
διαχείριση υγείας και ασφάλειας στην εργασία για το πεδίο εφαρμογής Γενικές Υπηρεσίες φύλαξης σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς χώρους κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 /BSOHSAS που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου 
ή αρμόδιες υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής των 
προσφορών.





 
 

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, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 
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) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Δ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 
158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Κατευθυντήριας Οδηγίας 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) (www.hsppa.gr ) και στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: 
http://www.aspete.gr/index.php/el/ανακοινώσεις-προκηρύξεις/προκηρύξεις -διαγωνισμών. 

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, υποβάλλεται ένα 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται και δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του 
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των  λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.3.1 της παρούσας 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. 

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 107 § 13 του Ν. 4497/13.11.2017(ΦΕΚ 
171 τ.Α’) από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και είναι δυνατή η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 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. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
ή αιτήσεων συμμετοχής. 

 
Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός το ανωτέρω ΤΕΥΔ υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. 
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών το ανωτέρω ΤΕΥΔ, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που 
συμμετέχει στην Ένωση. 

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. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( 
ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις 
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που 
η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 

 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα 
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

 
 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
http://www.aspete.gr/index.php/el/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82




Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά κατόπιν ειδικής πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από τη λήξη της 
 προθεσμίας υποβολής του, όπως του 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. 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 και ειδικότερα: 

 

• Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους 
διαχειριστές. 

• Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
• Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας ήτοι: 

• Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης κύριας και επικουρικής, όλων των απασχολούμενων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 
επιχείρηση κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 Ν.4412/2016). 
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών ασφαλιστικής 
ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν και 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. 

 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά : 
1. Στους οργανισμούς κύριας ασφάλισης αλλά και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης. 
2. Τους απασχολούμενους στην επιχείρηση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που είναι ασφαλισμένοι σε 
οποιαδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. 
3. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε 
ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
4. Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων) την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά 
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν , εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία 

 
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους υπάρχει 

υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής από την πλευρά της, ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα φέρει ημερομηνία 
μεταγενέστερη της κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης για την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης χωρίς να 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

• Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 
Ν.4412/2016). 
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής 
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. 

 
• Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών  

 κατακύρωσης που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν 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. 

 
Επιπλέον απαιτείται η υποβολή: 

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 Εσόδων.1 

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. 

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 παράγραφο λόγοι αποκλεισμού του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, 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. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην 
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς 
να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού, σύμφωνα την παρ. 17 άρθρο 376 του 
ν. 4412/2016. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος  του 
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 χωρίς να απαιτείται βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από 
τα ΚΕΠ. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου 
της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο Επιμελητήριο . 
Β.3. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
Κατάλογο, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο, συναφών έργων, και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων 
έργων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία (3ετία) με ένδειξη της 
οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου. 





 

Ο κατάλογος που αναφέρεται ανωτέρω θα έχει την πιο κάτω μορφή: 
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντιστοίχων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης. 

 

Παροχή υπηρεσιών που δεν θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντιστοίχων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης δεν θα 
λαμβάνεται υπόψη. 

 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος, σε περίπτωση κατακύρωσης υπέρ αυτού του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα προσκομίσει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης εν ισχύ, προς απόδειξη  της 
οποίας θα υποβληθεί και το σχετικό παραστατικό εξόφλησης του ασφαλίστρου, αξίας ύψους 148.500,00€, με χρόνο ισχύος 
αντίστοιχο με το χρόνο διάρκειας της σύμβασης που θα υπογραφεί για ατυχήματα, ζημίες ή βλάβες που τυχόν θα 
προκληθούν στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ, στο εργαζόμενο σε αυτό προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από 

αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων του, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων, οι οποίοι τυχόν 
θα εγείρουν αξίωση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. 

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) Πιστοποιητικό για Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή αποδεδειγμένα ισοδύναμό του. 
β) Πιστοποιητικό για Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 ή αποδεδειγμένα ισοδύναμό του. 
γ) Πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 ή αποδεδειγμένα ισοδύναμό του . 
Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από 
το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη 
Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας 
Αναγνώρισης (M.LA.) αυτής (να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού). Σε περίπτωση ένωσης 
προσώπων ή εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα πιστοποιητικά Α και Β, υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού 
για κάθε μέλος. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο, προσκομίζει 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 διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών 
φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που 
εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής 
επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής 
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 





Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
Β.9. Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης 

 
α) η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλει 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 δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του 
αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη 
σύναψη της σύμβασης. 
β) 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 η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά και 
επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρει τα παρακάτω: 

 
 

«Για το διάστημα που δεν καλύπτεται από το Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και 

Φύλαξης μέχρι και την υποβολή της προσφοράς – δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους πράξη επιβολής προστίμου για 

παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.», κατά την παρ. 2 του αρθ. 22 ν. 

4144/2013 (Α’ 88). Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τριών (3) πράξεων 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». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση: Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 





Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). 

 

Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) 
ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) . 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον συνυποβάλλονται 
με υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια του η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 





 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
 

 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

2.3.2 Διατηρείται για λόγους αρίθμησης 

2.3.3 Διατηρείται για λόγους αρίθμησης 
 
 
 

 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

 

 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης, για το σύνολο των 
αποκηρυχθεισών υπηρεσιών. 

• Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

• Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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. 

• Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν 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 γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή. 

• Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν καθώς και η σύμβαση ή οι 
συμβάσεις που θα προκύψουν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα (σύμφωνα με την παρ. 2.1.4 της παρούσας). 

• Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
εκατό ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 ν. 4412/2016). Προσφορά η  
οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται (σύμφωνα με την παρ. 2.4.5 της 
παρούσας). 
 
• Η συνολική τιμή ανά ομάδα χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. 

• Προσφορές που το συνολικό τίμημα τους υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα στην παρούσα διακήρυξη δαπάνη, 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού. 
 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη. 

 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο ή στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων  της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 
Μαρούσι (Σταθμός ΕΗΣ 
«ΕΙΡΗΝΗ», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 141 21) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, 
όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 21/5/2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 13:00 μ.μ. 

 

Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως και 
καταθέσουν τις προσφορές τους στην Υπηρεσία (δηλαδή στην περίπτωση αυτή οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν 
στην Υπηρεσία μέχρι 19/5/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς)). 

 

Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του  διαγωνιζόμενου, ακόμη 
και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την 
ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία υπαλλήλων-καθηγητών, κατάληψη της Σχολής από τους 





σπουδαστές, κ.λ.π.), αναβάλλεται για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα. 





 

Προσοχή, η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό του Γενικού πρωτοκόλλου. Η ημερομηνία 
σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή   με 
courier ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξη τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα, ακόμα κι αν η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από 
τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται. 

 

4. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού που παραλαμβάνει τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, 
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

 

Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με 
οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 

 

5. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «Προσφορά». 
β. Η επωνυμία της Αναθέτουσας αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
ε. Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο 
Μαρούσι για έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες  . 

στ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

ζ. Καθώς επίσης να αναφέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχτεί από το Πρωτόκολλο». 
 
 

6. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή 
τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους 
της διακήρυξης. 
2.4.2.2. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης. 

 
2.4.2.3. Η προσφορά υποβάλλεται πρωτότυπη, σε έντυπη μορφή, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις 
ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.2.1. εδάφιο 5 της παρούσας διακήρυξης. Κάθε σελίδα της προσφοράς  θα 
φέρει μονογραφή και υπογραφή με σφραγίδα η τελευταία σελίδα αυτής και συγκεκριμένα: 
• Τα περιεχόμενα του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» θα πρέπει να φέρουν συνεχή αρίθμηση σε κάθε σελίδα 
και μονογραφή. 

• Τα περιεχόμενα του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει να φέρουν συνεχή αρίθμηση σε κάθε σελίδα και 
μονογραφή καθώς και σφραγίδα και υπογραφή από τον προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπο αν ο προσφέρων είναι 
Νομικό Πρόσωπο στην τελευταία σελίδα της προσφοράς. 

• Τα περιεχόμενα του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει να φέρουν συνεχή αρίθμηση σε κάθε σελίδα και 
μονογραφή καθώς και σφραγίδα και υπογραφή από τον προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπο αν ο προσφέρων είναι 
Νομικό Πρόσωπο στην τελευταία σελίδα της προσφοράς. 

Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το 
στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 

1. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του 2.4.3.1 της 
παρούσας σε ξεχωριστό σφραγισμένο υπόφακελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς του παραρτήματος Α΄ της παρούσας τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υπόφακελο μέσα στον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
Οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Ε΄ τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υπόφακελο μέσα στον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, 
λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις  του  κυρίως  φακέλου. 

2. Οι φάκελοι: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής, «Τεχνική προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» φέρουν και τις ενδείξεις 





του κυρίως φακέλου. 

3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το 
δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου  αξιολόγησης 
των προσφορών. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προμηθειών ένσταση 
κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
αμφισβητήσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη 
συμμετοχή στον διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι 
οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 





 

5. Σε περίπτωση που με την προσφορά συνυποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συναγωνιζόμενους θα έθιγε έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να 
σημειώνει πάνω σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Επισημαίνουμε ότι δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή 
της. 

Σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

6. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την 
αρμόδια επιτροπή για την επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού. 

7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται και δεναξιολογούνται 

 
2.4.2.4. Διατηρείται για λόγουςαρίθμησης. 

 
2.4.2.5. Διατηρείται για λόγουςαρίθμησης. 

 
 
 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 
 

Α/Α Δικαιολογητικά 
1. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), 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, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα Δ). 

2. Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

 

3. 

 

Ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον συμβολαιογράφου του 
άρθρου 68 παρ. 2 περ. δ΄του Ν.3863/2010: περί μη επιβολής σε βάρος τους προστίμου για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας επί ποινή 
αποκλεισμού, με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας ανάρτησης της διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β9. 

http://www.promitheus.gov.gr/




-Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλλεται από 
πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία (και όχι από αυτόν που 
εξουσιοδοτήθηκε για την υποβολή της προσφοράς) και συγκεκριμένα: 
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του 
συνεταιρισμού. 
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα 
ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση. 

 
2.4.3.2. Ο φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του 
παραρτήματος Α΄ της παρούσας. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Ειδικότερα περιλαμβάνει: 

Τεχνική 
Προσφορά 

Α/Α 

Δικαιολογητικό Απαίτηση 
Θεώρησης 

Απαίτηση 
έντυπης 

Υποβολής 

1. Συμπληρωμένος πίνακας του Παραρτήματος Α 
«Τεχνική Περιγραφή» μαζί με τα σχετικά 
στοιχεία που αποδεικνύουν την απάντηση του 
υποψηφίου αναδόχου αν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. 

 

Ειδικότερα σημειώνουμε: 
Ο υποψήφιος υποχρεούται επί ποινή 
αποκλεισμού να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις 
του πίνακα του Παραρτήματος Α. Τα υποχρεωτικά 
κριτήρια προσδιορίζονται στον πίνακα 
προδιαγραφών στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Αν δεν 
ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αποκλείεται από 
τον διαγωνισμό. 
Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα 
συμπληρωθεί υποχρεωτικά, επί ποινή 
αποκλεισμού, από τους υποψηφίους με τη λέξη 
«ΝΑΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θα θεωρείται 
ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ» και η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και θα αποκλείεται 
από τον διαγωνισμό. 
Τέλος, στην στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ», η οποία δεν 
είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί από τους 
προσφέροντες, μπορεί να αναφέρεται 
οποιαδήποτε παρατήρηση ή επισήμανση του 
υποψηφίου. 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

2. Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας με την 
οποία σκοπεύει ο υποψήφιος να εκτελέσει τις 
ζητούμενες υπηρεσίες καθώς και περιγραφή των 
μέτρων που θα λάβει σε περιπτώσεις έκτακτων 
αναγκών. 

ΟΧΙ ΝΑΙ 





3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986(ΦΕΚ 75 /τ.Α’) η οποία υπογράφεται 
ηλεκτρονικά από τον οικονομικό φορέα και δεν 
απαιτείται το γνήσιο της 
υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
1. Ο χρόνος ισχύς της προφοράς είναι 180 

ημέρες. 
2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

παρούσης. 
3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά 

είναι αληθή και ακριβή. 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προμηθειών ένσταση 
κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο  τρόπο, 
να αμφισβητήσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη 
συμμετοχή στον διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του  οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, 
οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για 
τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να λάβει γνώση των εγκαταστάσεων και των συνθηκών των χώρων που αφορά  η 
συγκεκριμένη προμήθεια. 

 

 
2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με τα 
υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς Παράρτημα Ε της διακήρυξης: 
Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς και ανάλυσης προσφοράς , συμπληρώνονται σύμφωνα με την κείμενη εργατική 
νομοθεσία, επί ποινή αποκλεισμού. 
Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον υποψήφιο που έχει υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής. 

Οικον 
ομική 
Προσ 
φορά 
Α/Α 

Δικαιολογητικό Απαίτηση 
Θεώρησης 

Απαίτηση έντυπης 
Υποβολής 

1. Πίνακας 
Υπολογισμού 
κόστους υπηρεσιών 
φύλαξης  σύμφωνα 
με το υπόδειγμα 
του παραρτήματος 
Ε 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

2 Πίνακας Ανάλυσης 
Συνολικής Δαπάνης 
σύμφωνα με το 
υπόδειγμα 

ΟΧΙ ΝΑΙ 





 του Παραρτήματος 
Ε 

  

3. Πίνακας Ανάλυσης 
Εργατικού Κόστους 
ποσού σύμφωνα με 
το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Ε 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

4. Ισχύουσα Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

 

Σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά θα είναι με σταθερή τιμή και δεσμευτική για τον υποψήφιο για το σύνολο των 
απαιτούμενων από τον ανάδοχο υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της παρούσας 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού  εισφορά  υπέρ 
ΟΓΑ . 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το 
σύστημα. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: (α) δεν δίνεται τιμή σε ευρώ ή που καθορίζεται σχέση ευρώ 
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 (γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή. 

Οι συμμετέχουσες εταιρείες επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά (υποφάκελος 
οικονομικής προσφοράς) τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς τους]. 

 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία που θεωρεί ότι είναι απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το 
σύστημα. 
Στην προσφορά τους, οι συμμετέχοντες, πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των 
υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ 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) δεν 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 γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στο Μέρος Β΄ του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας διακήρυξης. 





 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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 παρέμειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ 
των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς, στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

2.4.6 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 πιο πάνω και συγκεκριμένα στις 
παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. 
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής 
προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 
παρούσας, 

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. Ο περιορισμός  αυτός 
ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) 
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, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
 

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. 





 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 
Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών και συγκεκριμένα η αρμόδια επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη. 

• Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

• Αποσφράγιση του φακέλου «Τεχνική Προσφορά», 

• Αποσφράγιση του φακέλου «Οικονομική Προσφορά», 
 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν 
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι 
στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό 
εκπροσώπησης. 

 

Αν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο και δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, πρέπει ο αντιπρόσωπός του να καταθέσει 
στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού υπογεγραμμένη και σφραγισμένη αρμοδίως (χωρίς να απαιτείται γνήσιο της 
υπογραφής) εξουσιοδότηση. 
Αν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο και εκπροσωπείται από αντιπρόσωπο πρέπει αυτός να καταθέσει στην Επιτροπή 
διενέργειας του Διαγωνισμού παραστατικό εκπροσώπησης ή υπογεγραμμένη και σφραγισμένη αρμοδίως (χωρίς να 
απαιτείται γνήσιο της υπογραφής) εξουσιοδότηση. 
Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016. 

 
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά το πέρας της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

 
Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων ( αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση 
τεχνικής προφοράς και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς ). 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

 
Ειδικότερα : 

 
α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο(Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών) καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν προσφορές. 
β) Μετά την ολοκλήρωση της αποσφράγισης των προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίαση την ιδία ημέρα ή σε επόμενη 
συνεδρίαση ή σε επόμενες συνεδριάσεις εάν απαιτηθούν, ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των προσφορών 
(δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά, οικονομική προσφορά) που έχουν υποβληθεί, προκειμένου να 
διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

γ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί τα τελικά αποτελέσματα σε πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών όπου 
και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο, το οποίο καταθέτει στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων. 
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. 
Εφόσον ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και γίνει δεκτή, η επιτροπή διαμορφώνει ανάλογα το 
πρακτικό ή συντάσσει νέο. 
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 του Διαγωνισμού και παρουσία 





των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
δ)Στην συνέχεια εγκρίνεται από της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ανακοινώνεται το αποτέλεσμα στους συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό. Το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων αποστέλλει με FAX ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όπου δεν είναι 
εφικτή η αποστολή μέσω FAX το εγκεκριμένο πρακτικό στους συμμετέχοντες . 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει ειδική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης σε αυτόν, 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 2.2.9.2. της 
παρούσας, 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 -2.2.8 αυτής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), στο Γενικό Πρωτόκολλο ή 
στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται σε σφραγισμένο φάκελο με διαβιβαστικό ο οποίος παραδίδεται εντός της 
άνω προθεσμίας και θα αναγράφονται ευκρινώς: 

 

Η Υπηρεσία (Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου, 
αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την 
ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους 
λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι προσφορές έχουν αποσφραγιστεί, και δεν έχουν αποκλειστεί. 

Η αρμόδια επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω πρόσκληση - ανακοίνωση της 
Υπηρεσίας 

Αν δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της 
ανωτέρω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το όποιο συνοδεύεται με τα αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί  την χορήγηση 
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές. 

 
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 Τ.Ε.Υ.Δ., 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 τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες 
ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την 
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

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

- Πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Τμήμα 
Οικονομικών Υποθέσεων, ΗΣΑΠ Ειρήνη Τ.Κ. 15122 Μαρούσι  Αττικής 

- Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της Διακήρυξης 
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.) 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 





απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε 
για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει 
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό . Για 
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή 
από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης. 

 

 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη 
παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα κάτωθι: 

 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και 
μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

γ)κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση , που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α το Ν. 4412/16, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016. 
Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει την 
σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του προθεσμία πού 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι ημερών (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας: 

• την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

• ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης ύψους 148.500,00 ευρώ ( για όλη την περίοδο φύλαξης ) από το οποίο να 
προκύπτει ότι καλύπτονται ασφαλιστικά για ατυχήματα, υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στα 
κτήρια ή στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ, στο εργαζόμενο σε αυτό προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από  αποκλειστική 
αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων του, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων, οι οποίοι τυχόν  θα εγείρουν 
αξίωση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. Επίσης θα προσκομίσει μαζί με το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο και πρόσθετη διευκρινιστική πράξη ή βεβαίωση, στην οποία θα φαίνεται ότι έχει συμπεριληφθεί στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο το συγκεκριμένο έργο. 

 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα αρχίσει να υλοποιείται η σύμβαση 
να προσκομίσει στο τμήμα οικονομικών Υποθέσεων: 

• Επικυρωμένα νομίμως αντίγραφα ( κατά το άρθρο 11 του ν. 2690/99 όπως έχει τροποποιηθεί και αντικατασταθεί μέχρι 
σήμερα ) των αδειών εργασίας του προσωπικού ασφαλείας που θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο  έργο. 

Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, 
με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. 

 
 





3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία 
άσκησης της είναι πέντε (5) μέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος 
από τη δημοσίευσή της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 

 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221, 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη περίοδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παράβολου υπέρ Δημοσίου ποσού 
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης της αξίας της σύμβασης. 

 
Επισημαίνεται ότι, στο παράβολο κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία της αναθέτουσας 
αρχής, ήτοι Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., καθώς και ο αριθμ. πρωτ. της σχετικής διακήρυξης. 
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο 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 του Διαγωνισμού. 
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.





 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή 
κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

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 Παράρτημα Β της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 
του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς 
αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. 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, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

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. 

4.4. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης 
 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της  Επιτροπής 
της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα. 

Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται 
και από τους δύο συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
 

4.6.1. 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 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. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X




5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
5.1  Τρόπος πληρωμής 

 

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτωτρόπο: 
 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις μετά από πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των 
υπηρεσιών από αρμόδια επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και εντός εξήντα 
(60) ημερών από την επόμενη της παραλαβής του τιμολογίου, με την έκδοση εντάλματος πληρωμής σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ΚΑΕ 0892. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 
Τα δικαιολογητικά/παραστατικά που προβλέπονται κατ΄ ελάχιστον για την πληρωμή είναι τα ακόλουθα: 
Α) Πρωτότυπο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου. 
Β) Ονομαστική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία του προσωπικού που απασχολήθηκε, για το μήνα εξόφλησης του τιμολογίου 
( μηνιαίο πρόγραμμα ανάθεσης υπηρεσιών για κάθε εργαζόμενο, ώρες απασχόλησης, βάρδιες, σύνολο ωρών απασχόλησης). 
Γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του εργοδότη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι έχει πληρώσει όλους τους μισθούς, 
επιδόματα και ότι θα καταβάλλει τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης 
στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 
Δ) Αντίγραφο μισθοδοτικής κατάστασης για το προσωπικό, που δηλώθηκε και απα-σχολήθηκε από τον ανάδοχο για τον 
μήνα εξόφλησης του τιμολογίου και αντίγραφα αποδεικτικών κατάθεσης στην τράπεζα. 
Ε) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για χρέη προς το Δημόσιο. 
ΣΤ) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για χρέη προς όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλει κύρια και 
επικουρική ασφάλιση. 
Ζ) Αντίγραφο της τρέχουσας Α.Π.Δ. (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) από το Ι.Κ.Α. 

 
Σε περίπτωση αλλαγής του προσωπικού, θα πρέπει εγγράφως να ενημερώνεται η αντίστοιχη επιτροπή παρακολούθησης και 
τήρησης των όρων της σύμβασης. 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:. 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

 
γ)Παρακράτηση (κατά τη πληρωμή) του προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις φόρου εισοδήματος, τον οποίο θα 
αποδώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η αναθέτουσα αρχή. Για το ποσό αυτό, η αναθέτουσα αρχή θα χορηγήσει σχετική  βεβαίωση 
στον ανάδοχο. 

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,6% και στην επ’ αυτού εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ 20%. 





 

5.2  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος2 από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 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. 

• Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν 
παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επίσης, ενημερώνουν 
εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες 
παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίμου στον εργολάβο για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά 
τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης από την αναθέτουσα 
αρχή και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου σύμφωνα με το αρθ. 68 του Ν. 3863/2010 όπως ισχύει. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών 
στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας 
συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του 
ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία 
λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον 
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

 
5.2.2. Αν η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο5% επί της συμβατικής αξίας 
της εργασίας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα εκτελεσθέντων εργασιών, χωρίς ΦΠΑ.  Εάν 
η εργασία που παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της παροχής υπηρεσιών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για την παροχή υπηρεσιών, με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε 
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος της παροχής υπηρεσιών. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε 
βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, 
μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του 
αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

 

 

 

 
 2.Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 





 

5.3  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 
(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών 
– αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 , εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
άσκηση της ,άλλως θεωρείτε ως σιωπηρός απορριφθείσα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 





6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ’ 
ύλην αρμόδια υπηρεσία η οποία και θα εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή της ΑΣΠΑΙΤΕ 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, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. 
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. 
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών τηρείται από τον 
ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται καθημερινά: α) η τμηματική και προσήκουσα εκτέλεση 
του αντικειμένου της σύμβασης, (β) οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού, (γ) η 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, (δ) έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο αυτό κλείνει στο τέλος κάθε μήνα με τις σχετικές 
υπογραφές, και υποβάλλεται στην επιτροπή παραλαβής. 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. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
Η επιτροπή, εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης, συντάσσει Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Αν η επιτροπή 
παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους της 
σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 

6.2 Διάρκεια σύμβασης 
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες  και αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση  της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα 
με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας και τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να 
παραστεί και ο ανάδοχος. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες 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 καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών, 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/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 





6.1 Απόρριψη της εργασίας – Αντικατάσταση 

 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών, με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της 
με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται 
ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 
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6.2 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

 
 

6.3 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

 
6.4 Αναπροσαρμογή τιμής ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

 

 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Ιωάννης Σαριδακης 

Καθηγητής 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

της Σύμβασης ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 Αριθμός Εργαζομένων 
 
Η Εταιρεία θα πρέπει να διαθέσει για την φύλαξη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες  
το πιο κάτω προσωπικό: 
 
 
Για τον πρώτο μήνα. 
 
Εργάσιμες ημέρες (δηλαδή Δευτέρα έως και Παρασκευή) 1 φύλακα  με ωράριο 06:00- 14:00  
Αργίες και Σάββατα 2 φύλακες  με ωράριο 06:00- 14:00  
Καθημερινά (επτά ημέρες την εβδομάδα) 2 φύλακες  με ωράριο 14:00- 22:00  
Καθημερινά (επτά ημέρες την εβδομάδα) 1 φύλακα   με ωράριο  22:00- 06:00  
 
Για το υπόλοιπο διάστημα. 
 
Καθημερινά (επτά ημέρες την εβδομάδα) 2 φύλακες  με ωράριο 06:00- 14:00  
Καθημερινά (επτά ημέρες την εβδομάδα) 2 φύλακες  με ωράριο 14:00- 22:00  
Καθημερινά (επτά ημέρες την εβδομάδα) 1 φύλακα   με ωράριο  22:00- 06:00  
 
 
Γενικές υποχρεώσεις φυλάκων  
 
Το προσωπικό φύλαξης οφείλει να ακολουθεί ορισμένους γενικούς κανόνες για την αποτελεσματική 
άσκηση των καθηκόντων του. Οι κανόνες αυτοί απορρέουν από το σχέδιο φύλαξης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  και 
έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα.  
Συγκεκριμένα, κάθε εργαζόμενος στην υπηρεσία φύλαξης οφείλει :  

 
• Να έχει ισχύουσα άδεια εργασίας του Ν.3707/2008 (τΑ΄/209) εκδοθείσα αρμοδίως. Αντίγραφο της 

άδειας εργασίας θα φέρει κατά την υπηρεσία του. 
• Να έχει την φυσική και πνευματική καταλληλότητα για φύλακας. 
• Να είναι ενδεδυμένος ευπρεπώς.  
• Ο φύλακας της πύλης να φέρει στολή. 
• Να κάνει ανάληψη βάρδιας τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την ώρα έναρξης και να     αποχωρεί 5 λεπτά 

µετά τη λήξη της ώστε να υπάρχει χρόνος για     αλληλοενημέρωση του προσωπικού. 
• Να ενημερώνει το βιβλίο φυλάξεων µε την έναρξη της βάρδιας.  
• Να ελέγχει πλήρως τις προσβάσεις, τις παροχές ρεύματος, τις ηλεκτρικές συσκευές, τις παροχές νερού 

και τα συστήματα πυρόσβεσης στο χώρο ευθύνης του και να  καταγράφει τα αποτελέσματα. 
• Να καταγράφει τυχόν προβλήματα συντήρησης κατά τη διάρκεια της περιπολίας. 
• Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη φύλαξη   (φακός, ασύρματος, 

αδιάβροχο, τζάκετ, βιβλίο φύλαξης). 
• Να µην κάνει χρήση αλκοολούχων ποτών ή άλλων ουσιών που µμπορεί να    επηρεάσουν την εκτέλεση 

των καθηκόντων του. 
• Να µην παρακολουθεί τηλεόραση και να µην εκτελεί οποιαδήποτε άλλη   δραστηριότητα, που δε 

σχετίζεται µε την εκτέλεση των καθηκόντων του κατά τη   διάρκεια της υπηρεσίας. 
• Να συμπεριφέρεται αυστηρά υπηρεσιακά και µε ευπρέπεια στο προσωπικό, τους   φοιτητές, τους 

συνεργάτες και τους επισκέπτες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
• Να τηρεί εχέμυθη στάση σε ό,τι σχετίζεται µε την εκτέλεση των καθηκόντων του.  
• Να συνεργάζεται µε τις κρατικές αρχές (Ε.Κ.Α.Β., Πυροσβεστική κλπ.)  
• Να επικοινωνεί µε τον Υπεύθυνο Ασφάλειας-Φύλαξης, εντός του ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας, 

για θέματα υπηρεσιακά και για θέματα που σχετίζονται µε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του.  
• Να µη φέρει ή χρησιμοποιεί οποιουδήποτε είδους οπλισμό (χειροπέδες, σπρέι, γκλοπ κλπ.)  
• Να  ενημερώνεται με δική του ευθύνη για το πρόγραµµα των βαρδιών φύλαξης. 

 





 
Καταλληλότητα - Αλλαγή φυλάκων 
 
Οι φύλακες αρχικά πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Κατά την αρχική ενημέρωση αλλά και 
οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της σύμβασης φύλακες που θα κρίνονται ακατάλληλοι από την 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα αντικαθίστανται εντός 5 ημερών. 
 
 
Εξοπλισμός φυλάκων 
 
Η εταιρεία οφείλει να εξοπλίσει τους φύλακες με τον κατάλληλο εξοπλισμό ήτοι ενδεικτικά : 
 
Ασυρμάτους (τουλάχιστον 3) με εμβέλεια σε όλη την έκταση της σχολής. 
Κινητό τηλέφωνο, που θα φέρει ο φύλακας του κεντρικού κτιρίου, προκειμένου να ενημερώνεται ο 
φύλακας σε οιοδήποτε σημείο και αν ευρίσκεται (ο ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον αριθμό που 
ήδη υπάρχει ως κινητό τηλέφωνο καλύπτοντας το κόστος). 
Σύστημα ηλεκτρονικής σήμανσης για επιβεβαίωση εκτέλεσης των περιπολιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να εγκαταστήσει και το αντίστοιχο λογισμικό σε 2 υπολογιστές της σχολής ώστε να γίνεται ο έλεγχος. Ο 
ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα που ήδη υπάρχει με την υποχρέωση να το παραδώσει 
σε άριστη κατάσταση μετά το πέρας της σύμβασης. 
Φακούς 
Κατάλληλο εξοπλισμό ένδυσης για εκτέλεση περιπολιών σε κακές καιρικές συνθήκες (αδιάβροχα, τζάκετ 
κλπ). 

 
 Παρεχόμενες υπηρεσίες από τους φύλακες  
 
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων από τους φύλακες είναι οι εξής: 
 

• Έλεγχος οχημάτων στην είσοδο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 
• Περιμετρικός έλεγχος των  κτιρίων κατά την ανάληψη της υπηρεσίας τους. 
• Έλεγχος των εσωτερικών χώρων των κτιρίων. 
• Άνοιγμα και κλείσιμο των κτιρίων για την διεξαγωγή μαθημάτων ή την είσοδο προσωπικού στα 

γραφεία του 
• Απασφάλιση (πρωινή βάρδια) και ασφάλιση (απογευματινή βάρδια) των               εισόδων-εξόδων. 
• Άναμμα -σβήσιμο λαμπτήρων εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού.  
• Επίδοση κλειδιών χώρων διδασκαλίας στους διδάσκοντες παραλαβή τους και τακτοποίησή τους 

στον χώρο φύλαξης. 
• Εφαρμογή σχεδίων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.  
• Εξωτερική περιπολία σε όλη την έκταση του campus βάσει προκαθορισμένων διαδρομών.  
• Υποβολή καθημερινής αναφοράς της βάρδιάς τους. 
• Υποβολή αναφοράς στην τεχνική υπηρεσία για θέματα ασφάλειας (π.χ.               πτώση δένδρων, 

βλάβες σε δίκτυα κτλ.) και αντιμετώπιση εκτάκτων  αναγκών. 
• Έλεγχος των κτιρίων του τομέα ευθύνης τους κάθε µία ώρα.  

 
Θέσεις Φυλάκων    
Στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα απεικονίζονται οι θέσεις των φυλάκων που θα βρίσκονται 
όλες τις ώρες λειτουργίας των κτιρίων. 
 

1. Πύλη (κεντρική είσοδος) στο  campus της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  
1. φύλακας στην πρωινή βάρδια  
1. φύλακας στην απογευματινή βάρδια  και 
 
    2.  Κεντρική είσοδος των κτιρίων (Διοικητικών υπηρεσιών, Αιθουσών κλπ.)  
 
 1. φύλακας κτιρίου στην πρωινή βάρδια 
 1. φύλακας στην απογευματινή βάρδια  και 
 1. φύλακας στην βραδινή βάρδια   
             
 





 Περιγραφή καθηκόντων φυλάκων  πύλη 
 
       Πρωινή βάρδια  06:00- 14:00  
       Απογευματινή βάρδια 14:00- 22:00  
 
• Έγκαιρη προσέλευση.  
• Έλεγχος παραλαβή εξοπλισμού (ασυρμάτου).  
• Απαγόρευση εισόδου αυτοκινήτων που δεν φέρουν το ειδικό σήμα εισόδου  στο campus  της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 
• Απαγόρευση εισόδου σε δίκυκλα που μεταφέρουν καφέδες – τόστ, κλπ., στο προσωπικό ή σε 

φοιτητές, εφόσον δεν έχει ειδοποιηθεί  ο φύλακας της πύλης τηλεφωνικώς, από  τον υπάλληλο ή τον 
φοιτητή που τα παρήγγειλε.  

• Απαγόρευση εισόδου  αυτοκινήτων που σταματούν στην είσοδο  του σταθμού ΕΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ για να 
αφήσουν ή να πάρουν άτομα.  

• Απαγόρευση εισόδου αυτοκινήτου ή οποιουδήποτε άλλου οχήματος για εργασίες στην υπηρεσία αν 
δεν έχει ενημερωθεί ο φύλακας. 

• Διακριτική επιτήρηση κατά την είσοδο και έξοδο, κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (απονομή 
πτυχίων – εκδηλώσεις σπουδαστών κλπ) και καταγραφή κατάστασης µε το πέρας. 

• Σύνταξη αναφοράς, ενημέρωσή υπευθύνων και επόμενης βάρδιας.  
 
 
 
 
 
 
 Περιγραφή καθηκόντων φυλάκων  κεντρικού κτιρίου  (φυλάκιο 2) 
 
1.1  Πρωινή βάρδια 06:00- 14:00   
 
• Έγκαιρη προσέλευση για ενημέρωση. 
• Έλεγχος παραλαβή εξοπλισμού (ασυρμάτου, συσκευής ηλεκτρονικού ελέγχου περιπολιών).   
• Ενημέρωση από την βραδινή βάρδια του κτιρίου Διοίκησης για τυχόν περιστατικά κατά τη διάρκεια 

της νύχτας. 
• Ενημέρωση και συνεργασία με τον μόνιμο φύλακα  του κτιρίου Διοίκησης για τυχόν περιστατικά κατά 

τη διάρκεια της νύχτας και διαφοροποίηση προγράμματος.  
• Εξωτερική περιπολία σε όλη την έκταση του campus βάσει προκαθορισμένων διαδροµών. 

(Τουλάχιστον 4 περιπολίες αρμονικά κατανεμημένες στο οκτάωρο) 
• Άνοιγμα και κλείσιμο των κτιρίων για την διεξαγωγή μαθημάτων ή την είσοδο προσωπικού στα 

γραφεία του. 
• Παράδοση κλειδιών σε προσωπικό για την είσοδο σε Εργαστήρια ή Γραφεία και φροντίδα για την 

επιστροφή τους και την τακτοποίησή τους στον χώρο φύλαξής τους. 
• Λεπτομερής εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος του κτιρίου κατά την ανάληψη της υπηρεσίας τους 

για σαφέστερη εικόνα  του χώρου και της κατάστασης στην οποία παραλαμβάνεται.  
• Άναµµα-σβήσιµο λαμπτήρων εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού. 
• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συγκεκριμένων συσκευών σύμφωνά µε ειδικές  οδηγίες που θα 

ληφθούν από τον υπεύθυνο του κτιρίου. 
• Σύνταξη συνοπτικής αναφοράς συμβάντων στο πέρας του ωραρίου του, που θα παραδίδει στον 

μόνιμο φύλακα ή εν απουσία αυτού στον απογευματινό φύλακα. 
•  Διακριτική επιτήρηση κατά την είσοδο και έξοδο, κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (απονομή 

πτυχίων,  κλπ) και καταγραφή κατάστασης µε το πέρας. 
• Επικοινωνία µε υπεύθυνο κτιρίου για αναφορά και λήψη τυχόν  επιπρόσθετων οδηγιών. 
 
 
1.2 Απογευματινή βάρδια 14:00- 22:00 καθημερινά 
 
• Έγκαιρη προσέλευση για ενημέρωση. 
• Έλεγχος και παραλαβή εξοπλισμού (ασυρμάτου, συσκευής ηλεκτρονικού ελέγχου περιπολιών)  
• Λεπτομερής εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος του κτιρίου κατά την ανάληψη της υπηρεσίας τους 

για την  σαφέστερη εικόνα  του χώρου και της κατάστασης   στην οποία παραλαμβάνεται. 





•  Παράδοση κλειδιών σε προσωπικό για την είσοδο σε Εργαστήρια ή Γραφεία και  φροντίδα για την 
επιστροφή τους και την τακτοποίησή τους στον χώρο φύλαξής τους 

• Άναµµα-σβήσιµο λαμπτήρων εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού 
• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συγκεκριμένων συσκευών σύμφωνα µε ειδικές οδηγίες που θα 

ληφθούν από τον υπεύθυνο του κτιρίου. 
• Εξωτερική περιπολία σε όλη την έκταση του campus βάσει προκαθορισμένων διαδροµών. 

(Τουλάχιστον 3 περιπολίες αρμονικά κατανεμημένες στο οκτάωρο) 
• Απασφάλιση των εισόδων- εξόδων των κτηρίων σύμφωνα με εντολές. 
• Άνοιγμα ή κλείσιμο συγκεκριμένων χώρων σε συγκεκριμένη ώρα, σύμφωνα πάντα µε ειδική έγγραφη 

οδηγία 
• Κλείσιμο των κτιρίων κατόπιν ελέγχου για την εντός τους ύπαρξη προσωπικού (Δ/κου - Εκπ/κου κλπ) 

εντός των κτηρίων, σε περίπτωση ύπαρξης προσωπικού σημειώνεται το όνομά του και η ώρα 
αποχώρησής του σε ειδικό έντυπο. Στην συνέχεια κλειδώνεται το κτήριο. 

• Σύνταξη συνοπτικής αναφοράς συμβάντων στο πέρας του ωραρίου του, που θα  παραδίδει στον 
βραδινό φύλακα 

• Η ανάληψη και παραλαβή θα γίνεται ενυπόγραφα, ώστε να είναι διασφαλισμένη η 
αλληλοενημέρωση. 

• Διακριτική επιτήρηση κατά την είσοδο και έξοδο, κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (απονομή 
πτυχίων – εκδηλώσεις σπουδαστών κλπ) και καταγραφή κατάστασης µε το πέρας. 

 
 
 
1.3 Βραδινή Βάρδια 22:00- 06:00 καθημερινά 
       
 
• Έγκαιρη προσέλευση για ενημέρωση από την απογευματινή βάρδια του  
• κτιρίου Διοίκησης για το αν συνέβη κάποιο περιστατικό κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
•   Έλεγχος εξοπλισμού – παραλαβή (ασύρματοι, συσκευή ηλεκτρονικού ελέγχου     
• περιπολιών).  
• Λεπτομερής εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος του κτιρίου κατά την ανάληψη της υπηρεσίας τους 

για την  σαφέστερη εικόνα  του χώρου και της κατάστασης στην οποία  παραλαμβάνεται. 
• Διαδικασία ανοίγματος – κλεισίματος κτιρίων.  
• Περιπολία µε ηλεκτρονική επιβεβαίωση για συνολική εικόνα του τομέα ευθύνης. 
• Περιμετρικός έλεγχος του κτιρίου κατά την ανάληψη της υπηρεσίας τους. 
• Έλεγχος των εσωτερικών χώρων των κτιρίων. 
• Ασφάλιση και απασφάλιση  εισόδων εξόδων που δεν έχουν ασφαλιστεί από απογευματινή βάρδια ή 

πρέπει να ανοίξουν πριν την πρωινή. 
• Άναµµα - σβήσιμο λαμπτήρων εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού. 
• Κλείσιμο κτιρίων που τυχόν έχουν μείνει ανοικτά κατόπιν ελέγχου για την εντός τους ύπαρξη 

προσωπικού (Δ/κου - Εκπ/κου κλπ), σε περίπτωση ύπαρξης προσωπικού σημειώνεται το όνομά του 
και η ώρα αποχώρησής του σε ειδικό έντυπο. Στην συνέχεια κλειδώνεται το κτήριο. 

• Εξωτερική περιπολία σε όλη την έκταση του campus βάσει προκαθορισμένων διαδροµών. 
(Τουλάχιστον 5 περιπολίες αρμονικά κατανεμημένες στο οκτάωρο) 

• Υποβολή καθημερινής αναφοράς της βάρδιάς τους. 
• Υποβολή αναφοράς στην τεχνική υπηρεσία για θέματα ασφάλειας (π.χ.  πτώση δένδρων, βλάβες σε 

δίκτυα κτλ.) και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 
• Έλεγχος του εσωτερικού των κτιρίων του τομέα ευθύνης τους κάθε µία ώρα 
• Μέριμνα εισόδου- εξόδου από τα ασφαλισμένα κτίρια. 
• Διακριτική επιτήρηση κατά την είσοδο και έξοδο, κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (απονομή 

πτυχίων – εκδηλώσεις σπουδαστών κλπ) και καταγραφή κατάστασης µε το πέρας. 
• Εφαρμογή σχεδίων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 

 
Παρατήρηση 
 
• Η ανάληψη και παραλαβή θα γίνεται ενυπόγραφα, ώστε να είναι διασφαλισμένη η αλληλοενημέρωση 
• Το άναμμα και σβήσιμο του φωτισμού θα γίνεται διαφορετική ώρα που θα προσδιορίζεται από την 
εποχή του έτους. Για τον φωτισμό που αναβοσβήνει με χρονοδιακόπτη ο φύλακας θα παρατηρεί και θα 
ενημερώνει την Τεχνική υπηρεσία στην περίπτωση που οι χρονοδιακόπτες απορυθμιστούν. 
 





 
Έλεγχος και αξιολόγηση προσωπικού φύλαξης  
 
Εποπτικές διαδικασίες αξιολόγησης  
      Η συνεχής αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
προϋποθέτει συστηματικό έλεγχο και αξιολόγηση του προσωπικού φύλαξης. Στην κατεύθυνση αυτή 
έχουν οριστεί οι ακόλουθες εποπτικές διαδικασίες:  
 
 • Σημεία ηλεκτρονικού ελέγχου 
 • Έντυπο αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης.  
 
 Σημεία ηλεκτρονικού ελέγχου :  
 
Το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου βασίζεται σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών σημείων που βρίσκονται 
εγκατεστημένα σε χώρους της   Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Κάθε φορά που ο φύλακας διέρχεται από το σημείο αυτό 
καταγράφεται η ώρα και το σημείο διέλευσης µε τη βοήθεια ηλεκτρονικής συσκευής. Τα στοιχεία αυτά 
τα συγκεντρώνει ο υπεύθυνος φύλαξης ή η Επιτροπή παραλαβής της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  και τα ελέγχει ώστε 
να επιβεβαιώνεται η διενέργεια περιπολιών τις ώρες που προβλέπεται.    
 
Έντυπο αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης  
 
    Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο φύλαξης ο οποίος έχοντας διαπιστώσει την άρτια 
ή πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων της εταιρείας προχωρά στην συμπλήρωσή του και προτείνει την 
παραλαβή ή όχι των υπηρεσιών της εταιρείας, τον καταλογισμό προστίμων και μέτρα για την  
αναδιοργάνωση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
  
 Καταλογισμός προστίμων  
 
 Για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κρίνεται 
αναγκαία η διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανονισμών και 
προδιαγραφών των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πληµµελής άσκηση 
καθηκόντων θα επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα στην εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα 
µε τον πίνακα. 
 
Πίνακας προστίμων σε περίπτωση µη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων της 
εταιρείας.  
 
 

 Μη   εκτελούμενα καθήκοντα  Πρόστιµο (σε ευρώ) 

 Απουσία φύλακα 500 Ευρώ 

 Μη διέλευση από τα σημεία εσωτερικού και εξωτερικού     
ελέγχου 

300 Ευρώ 

 Μη  τήρηση βιβλίου φύλαξης 800 Ευρώ 
 Μη  σύνταξη αναφοράς 200 Ευρώ 

   

 
 

 

Οι χώροι φύλαξης απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που ακολουθεί: 
 
 





TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 





 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο υποψήφιος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του πίνακα που ακολουθεί. 
Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν 
ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 

Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων θα συμπληρωθεί υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, από 
τους υποψήφιους με τη λέξη «ΝΑΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θα θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ» και η 
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 
Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ», η οποία δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί από τους προσφέροντες, μπορεί 
να αναφέρεται οποιαδήποτε παρατήρηση ή επισήμανση του υποψηφίου. 

α/α Βασικοί και Ειδικοί όροι – 
Υποχρεώσεις αναδόχου 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

1. Το Προσωπικό φύλαξης πρέπει 
να είναι άνω των 25 ετών με 2ετή 
εμπειρία, να είναι εξειδικευμένο, 
άριστα εκπαιδευμένο, να κατέχει 
όλες τις απαραίτητες γνώσεις σε 
θέματα 
πυρασφάλειας/πυρόσβεσης, με 
ήθος και σωστό τρόπο 
συμπεριφοράς. 

ΝΑΙ   

2. Η φύλαξη θα είναι συνεχής και 
αποκλειστική. Η ανάδοχος 
εταιρεία έχει την υποχρέωση να 
εξασφαλίζει ανελλιπώς το 
συμφωνημένο αριθμό 
προσωπικού για τη φύλαξη των 
χώρων του Ιδρύματος και να 
αναπληρώνει χωρίς καθυστέρηση 
τους υπαλλήλους της που 
απουσιάζουν για οποιοδήποτε 
λόγο (άδεια, ασθένεια, κλπ.). Η 
αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα 
να ελέγχει την έγκαιρη 
προσέλευση και την παρουσία του 
προσωπικού της εταιρείας 
φύλαξης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ωραρίου του. 

ΝΑΙ   

3. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό δεν 
συνδέονται με καμία σχέση 
εργασίας με την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

ΝΑΙ   

4 Η εποπτεία και ο έλεγχος της 
Φύλαξης της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και ο 
έλεγχος απασχόλησης του 
απαραίτητου προσωπικού, θα 
διενεργείται από τον Επόπτη που 
έχει ορίσει η αρμόδια Υπηρεσία, 
παρουσία του Αναδόχου ή 
εκπροσώπου αυτού. 

ΝΑΙ   

5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ελέγχει    το    προσωπικό    του  σε 
τακτούς  χρόνους  .  με διορισμένο 

ΝΑΙ   





 εκπρόσωπο του στον καθορισμένο 
από τη σύμβαση τόπο εργασίας 

   

6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή τον εκπρόσωπό του με την 
υπογραφή της συμβάσεως. Ο 
εκπρόσωπος αυτός είναι 
υπεύθυνος για κάθε συνεννόηση 
με την Αναθέτουσα Αρχή για 
θέματα που τυχόν θα ανακύψουν 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
για θέματα αμοιβαίας 
ενημέρωσης και παραλαβή 
εγγράφων ή αναφορών . 

ΝΑΙ   

7 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να χορηγήσει στο 
προσωπικό φύλαξης, με δικές του 
δαπάνες, τον εξοπλισμό και τα 
αναλώσιμα υλικά που είναι 
απαραίτητα για την επιτυχή 
υλοποίηση των ανατιθέμενων 
υπηρεσιών. 

ΝΑΙ   

8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
διαθέτει σε κάθε περίπτωση και 
για όλη τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσας,  επαρκές και 
κατάλληλα   εκπαιδευμένο 
προσωπικό που θα διαθέτει τις 
κατάλληλες άδειες εργασίας και 
πιστοποιητικά εκπαίδευσης για 
την εκτέλεση της υπηρεσίας που 
εκτελεί, καθώς και τουλάχιστον 
δύο (2) ετών εμπειρία σε 
υπηρεσίες φύλαξης και 
ασφάλειας. 

ΝΑΙ   

9 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση για την άριστη 
εμφάνιση του προσωπικού 
φύλαξης. Η συμπεριφορά του 
προσωπικού φύλαξης πρέπει να 
διακρίνεται από σοβαρότητα, 
τιμιότητα, ευγένεια, προθυμία, 
διακριτικότητα και εχεμύθεια. 

ΝΑΙ   

10 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 
άμεση, εντός 24 ωρών, 
αντικατάσταση του φύλακα ή των 
φυλάκων που εκτελούν 
πλημμελώς τα καθήκοντά τους, 
κατόπιν  αιτιολογημένου 
αιτήματος της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

ΝΑΙ   

11 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παρέχει στην αναθέτουσα Αρχή 

ΝΑΙ   





 οποιεσδήποτε αναφορές και 
πληροφορίες του  ζητηθούν 
σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

   

12 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας 
και προστασίας των προσώπων 
που θα χρησιμοποιηθούν από 
αυτόν, του προσωπικού της 
Αναθέτουσας Αρχής και τρίτων 
καθώς και για την αποτροπή 
ζημίας, φθοράς, βλάβης, 
διάρρηξης, κλοπής, στις ώρες 
ευθύνης του, σε πράγματα και σε 
εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής και είναι υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση κάθε είδους 
ζημίας, φθοράς ή βλάβης σε 
πράγματα και εγκαταστάσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής καθώς και για 
τις βλάβες στην υγεία των 
παραπάνω προσώπων που τυχόν 
θα προκληθούν από πράξεις ή 
παραλείψεις των υπαλλήλων του, 
κατά την εκτέλεση του έργου, 
ουδεμία ευθύνη βαρύνει δε την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ   

13 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά τη 
διάρκεια της παρούσας να 
ακολουθεί τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

ΝΑΙ   

14 Απαράβατος βασικός όρος είναι η 
υποχρέωση του αναδόχου για την 
απαρέγκλιτη τήρηση των 
διατάξεων της Εργατικής 
Νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή 
των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες 
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
είναι κατώτερες των 
προβλεπομένων από την κείμενη 
εργατική και ασφαλιστική 
νομοθεσία, την οικεία ΣΣΕ ή και 
κάθε άλλη κατά νόμο ισχύουσα 
(π.χ. επιχειρησιακή) σύμβαση 
εργασίας, τήρηση του νόμιμου 
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, 
όροι υγιεινής των εργαζομένων 
κτλ. 
Σε κάθε περίπτωση που 
διαπιστώνεται παράβαση του 
παραπάνω όρου, καταγγέλλεται η 
σύμβαση    με    τον    ανάδοχο και 

ΝΑΙ   





 κηρύσσεται έκπτωτος.  Ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να 
καταβάλλει όλες τις αποδοχές, 
επιδόματα, προσαυξήσεις κλπ. 
που δικαιούται ο κάθε 
εργαζόμενος, σύμφωνα με την 
προϋπηρεσία του και την 
οικογενειακή του κατάσταση, 
χωρίς καμιά απολύτως ευθύνη της 
ΑΣΠΑΙΤΕ. 

   

15 Ο Ανάδοχος οφείλει να μην 
παραβιάζει το σύνολο της 
εργατικής νομοθεσίας για τους 
υπαλλήλους που απασχολεί σε ότι 
αφορά τις αμοιβές, τακτικές και 
έκτακτες, του εν λόγω 
προσωπικού, την κοινωνική του 
ασφάλιση και τις άλλες ανάλογης 
φύσης παροχές και ουδέποτε 
δύναται να αρνηθεί την καταβολή 
των εν λόγω παροχών στο 
απασχολούμενο στη φύλαξη των 
κτιρίων της Αναθέτουσας Αρχής 
προσωπικό, με τη δικαιολογία ότι 
η Αναθέτουσα Αρχή δεν του 
κατέβαλε την κανονισμένη αμοιβή 
ή αποζημίωση. 

ΝΑΙ   

16 Σε περίπτωση κατακύρωσης υπέρ 
αυτού του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα 
υποβάλλει/προσκομίσει 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής 
Ευθύνης εν ισχύ, προς απόδειξη 
της οποίας θα υποβληθεί και το 
σχετικό παραστατικό εξόφλησης 
του ασφαλίστρου, αξίας ύψους 
148.500,00€ με χρόνο ισχύος 
αντίστοιχο με το χρόνο διάρκειας 
της σύμβασης που θα υπογραφεί 
για ατυχήματα, ζημίες ή βλάβες 
που τυχόν θα προκληθούν στα 
κτήρια ή στις εγκαταστάσεις της 
ΑΣΠΑΙΤΕ, στο εργαζόμενο σε αυτό 
προσωπικό ή σε οποιονδήποτε 
τρίτο, από αποκλειστική αμέλεια 
του αναδόχου ή των υπαλλήλων 
του, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των παθόντων, οι οποίοι τυχόν θα 
εγείρουν  αξίωση αποζημίωσης 
κατά τη διάρκεια της 
ασφαλιστικής περιόδου. (Το 
ασφαλιστήριο   συμβόλαιο 
προσκομίζεται προ της 

ΝΑΙ   





 ημερομηνίας υπογραφής της 
σύμβασης ). 

   

17 Ο εκάστοτε φύλακας κατά τη 
βάρδια της υπηρεσίας του θα είναι 
υπεύθυνος για τα παρακάτω, 
τηρώντας βιβλίο συμβάντων: 

• Να φέρει το δελτίο ταυτότητας 
εργαζομένου όπως ορίζεται στο 
άρθρο 6 του Ν.3707/08 καθώς και 
ειδικό διακριτικό σήμα. 

• Να κάνει ανάληψη βάρδιας 
τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από την 
ώρα έναρξης της βάρδιας και να 
αποχωρεί 5 λεπτά μετά τη λήξη της 
ώστε να υπάρχει χρόνος για 
ενημέρωση. 

• Να ενημερώνει το βιβλίο 
συμβάντων με την έναρξη της 
βάρδιας 

• Να ελέγχει πλήρως τις προσβάσεις, 
τις παροχές ρεύματος, τις 
ηλεκτρικές συσκευές, τις παροχές 
νερού και τα συστήματα 
πυρόσβεσης στο χώρο ευθύνης 
του και να καταγράφει τα 
αποτελέσματα. 

• Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση 
τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
στη φύλαξη (φακός, ασύρματος, 
αδιάβροχο, τζάκετ, βιβλίο φύλαξης 
κ.λ.π.). 

• Να μην κάνει χρήση αλκοολούχων 
ποτών ή άλλων ουσιών που μπορεί 
να επηρεάσουν την εκτέλεση των 
καθηκόντων. 

• Να μην παρακολουθεί τηλεόραση 
και να μην εκτελεί οποιαδήποτε 
άλλη δραστηριότητα, που δε 
σχετίζεται με την εκτέλση των 
καθηκόντων του κατά τη διάρκεια 
της υπηρεσίας. 

• Να επικοινωνεί με την αρμόδια 
Υπηρεσία και τον υπάλληλο της 
ΑΣΠΑΙΤΕ που θα οριστεί για 
θέματα υπηρεσιακά και για 
θέματα που σχετίζονται με τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις 
του. 

• Να μη φέρει ή χρησιμοποιεί 
οποιουδήποτε είδους οπλισμό. 

• Να φροντίζει να ενημερώνεται για 
το πρόγραμμα των βαρδιών 

ΝΑΙ   





 φύλαξης. 
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται 
εσωτερικά και εξωτερικά των 
κτιρίων από τους φύλακες είναι οι 
εξής: 

• Περιμέτρικός έλεγχος των κτιρίων 
κατά την ανάληψη της υπηρεσίας 
τους. 

• Έλεγχος των εσωτερικών χώρων 
των κτιρίων 

• Απασφάλιση (πρωϊνή βάρδια) και 
ασφάλιση (απογευματινή βάρδια) 
των εισόδων – εξόδων. 

• Άνοιγμα – κλείσιμο λαμπτήρων 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

• Επίδοση κλειδιών χώρων 
διδασκαλίας στους διδάσκοντες. 

• Εφαρμογή σχεδίων για την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 

• Υποβολή καθημερινής αναφοράς 
της βάρδιάς τους. 

• Έλεγχος των κτιρίων του τομέα 
ευθύνης τους κάθε μία ώρα. 

• Υποβολή αναφοράς στην Τεχνική 
Υπηρεσία της ΑΣΠΑΙΤΕ για θέματα 
ασφαλείας (π.χ. πτώση δέντρων, 
βλάβες στα δίκτυα κ.λ.π.) και 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 

   

18 Οι εργαζόμενοι του Αναδόχου 
κατά τη διάρκεια της βάρδιας  τους 
στις περιγραφόμενες στην 
παρούσα Προκήρυξη 
εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής θα υποστηρίζονται από το 
Κέντρο Ελέγχου της εταιρίας του 
Αναδόχου και θα φέρουν μέσα 
ασύρματης επικοινωνίας. 

ΝΑΙ   

19 Η ΑΣΠΑΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα 
να διακόψει μονομερώς την 
σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση 
έναντι του εργολάβου, εφ' όσον οι 
ανάγκες του σε προσωπικό 
καλυφθούν με προσλήψεις, ή εφ' 
όσον το παρεχόμενο έργο κριθεί, 
ότι δεν είναι το ενδεδειγμένο. 

ΝΑΙ   

20 Ο ανάδοχος υποχρεούται με την 
έναρξη της σύμβασης και για όλη 
την διάρκεια αυτής να 
τοποθετήσει, στους χώρους ( 
δεκαπέντε ( 15 ) τουλάχιστον 
θέσεις )  που θα του  υποδειχθούν 
από    τον    αρμόδιο    Υπάλληλο  - 

ΝΑΙ   





 Επόπτη της Σχολής, ειδικά 
ηλεκτρονικά σημεία ελέγχου ( 
ρολόγια ) τα οποία θα 
καταγράφουν τις ώρες και τον 
αριθμό επισκέψεων των φυλάκων 
(περίπολα). Επιπλέον θα είναι 
υπεύθυνη για την ομαλή 
λειτουργία τους για όλη την 
διάρκεια της σύμβασης. 
Σε περίπτωση που κατά την 
διάρκεια της σύμβασης η Σχολή 
προμηθευτεί σύστημα 
συναγερμού τότε: 
Α. Αναλαμβάνει την υποχρέωση 
σύνδεσης του ηλεκτρονικού 
συστήματος ασφαλείας της Σχολής 
( συναγερμός ) με το Κέντρο 
Ελέγχου της εταιρείας 
προκειμένου αυτό να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες 
ενημέρωσης σύμφωνα με τις 
εντολές της Σχολής. 
Β. Σε περίπτωση που αντιληφθεί ο 
φύλακας ηχητική ενεργοποίηση 
σειρήνας σε οποιοδήποτε χώρο ή 
εάν ειδοποιηθεί από την εταιρεία 
που υποστηρίζει το συναγερμό, 
προστρέχει άμεσα αφού 
ειδοποιήσει αμέσως και τον άλλο 
φύλακα και καταγράφει το συμβάν 
στην αναφορά του. 
Γ. Το σύνολο των φυλάκων πρέπει 
να συνεργάζεται  χωρίς 
προβλήματα με το κέντρο 
παρακολούθησης   των 
συστημάτων συναγερμού και να 
ανταποκρίνεται άμεσα και 
ακαριαία στις κλήσεις 
ειδοποίησης παραβίασης. Μη 
εφαρμογή του όρου αυτού θα 
συνεπάγεται την άμεση διακοπή 
της σύμβασης. 
Δ. Να ελέγχει την καλή λειτουργία 
των υπαρχόντων συστημάτων 
ασφαλείας και σε περίπτωση 
βλάβης να ενδιαφέρεται για την 
αποκατάσταση εγγράφως μέσω 
πρωτοκόλλου την αρμόδια 
επιτροπή. 

   

 

  





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ € 

ΕΚΔΟΤΗΣ .............................................................. 

Ημερομηνία έκδοσης ......................... 

Προς την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΕΗΣ, Τ.Κ.: 141 21, ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ ................................ για ευρώ……………….. 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της  διαιρέσεως  και  διζήσεως, μέχρι του  ποσού  των €  ……………………. για την Εταιρία ......................... , 

Α.Φ.Μ………,  Οδός  …………………..  αριθμ.  …………  ή  σε  περίπτωση  Ένωσης  για  την  Εταιρία  1)   ……………….  Και  2) 
…………………., ατομικά για κάθε μία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους  ως  μελών της  Ένωσης  προμηθευτών, για τη συμμετοχή της σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ………….. 

διακήρυξη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε με ημερομηνία διενέργειας ...........................«Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των 
εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ Μαρούσι για έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες  ». 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της, 
καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτήν. 

 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε  εκ μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε πέντε (5) μέρες 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………. 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την 
Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ € 

ΕΚΔΟΤΗΣ .............................................................. 

Ημερομηνία έκδοσης ......................... 

Προς την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, Τ.Κ.: 141 21, ΜΑΡΟΥΣΙ 

 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ ................................ για ευρώ……………….. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των € ……………………. για την Εταιρία ……………………. 

Οδός ………………….. αριθμ. ………… ή σε περίπτωση Ένωσης για την Εταιρία 1) ………………. Και 2) ......................, ατομικά 
για κάθε μία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της Ένωσης προμηθευτών, για τη καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ................ καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της 
«Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ Μαρούσι για έξι (6) μήνες και 
δεκαπέντε (15) ημέρες » σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ ....................................... διακήρυξη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ............................................ 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την 
Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 





 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ– ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.    
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ………….. / …….. 
 
 

«Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για έξι (6) μήνες και 
δεκαπέντε (15) ημέρες » 

( Αριθμ. Πρωτ……… Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ .............. ) 

 

Σήμερον στις ……… του μηνός …………, ημέρα ............. , στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι Αττικής (Α.Φ.Μ.: 
999655324, 

Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Σταθμός ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ», Ηράκλειο, Τ.Κ.: 141 21, ), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 

Α. Του Ιωάννη Σαριδάκη, Καθηγητή, Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που εκπροσωπεί αυτή 
σύμφωνα με την αριθμ. 54591/Ζ1/01-04-2016 (ΦΕΚ 191/τ. ΥΟΔΔ/11-04-2016) Υπουργική Απόφαση, που αφορά 
την ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., που θα αποκαλείται στη Σύμβαση αυτή και «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» 

Β. Του ……………………………………….,..................................................................................  
Τ.Κ.: ……………., Τηλέφωνο: ……………. Fax: …………………., ……………………………, ΑΦΜ: ………………………., ΔΟΥ.............. , 
που θα αποκαλείται στη Σύμβαση αυτή και «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» 

συμφωνήθηκαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Εργοδότης) έχοντας υπ’ όψη του την αριθμ. ……./………… (Θέμα ……… ) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
με ΑΔΑ: ……… 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο  Μαρούσι για έξι (6) μήνες και 
δεκαπέντε (15) ημέρες  αντί  του   ποσού   των…………………………………… ευρώ (   €) συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. στον    … και 
αυτός αναλαμβάνει την πραγματοποίηση αυτής με τους 

παρακάτω όρους. 
- Ο Ανάδοχος δεν θα εκτελέσει την υπηρεσία πέραν του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου αν προηγούμενα 
δεν υπάρχει σχετική έγκριση του Εργοδότη για την απαιτούμενη πληρωμή της παροχής υπηρεσιών. 
-Για την περάτωση της παροχής υπηρεσιών φύλαξης ορίζεται διάρκεια έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες  
προσμετρούμενοι από την επόμενη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 





- Για την καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για 
έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες  ,  ο   ανάδοχος   κατέθεσε    την    αριθμ.    ………………..    εγγυητική     επιστολή     
καλής εκτελέσεως, του ποσού 
…………………………………………… ευρώ (… .............. €). 

- Ο Ανάδοχος ευθύνεται, σε αποζημίωση του Ιδρύματος, για κάθε ζημία άμεση ή έμμεση που θα προξενήσει 
κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για  έξι 
(6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες . 
- Επίσης υποχρεούται για κάθε ασυμφωνία ή εμπόδιο που θα δυσχεράνει την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση 
της παροχής υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για έξι (6) μήνες και 
δεκαπέντε (15) ημέρες  , να ειδοποιεί εγκαίρως την υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως προτάσεις. 
- Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο είναι σύμφωνη με την διαμορφωμένη προσφορά του, αποτελεί 
αμάχητο τεκμήριο και δεν επιτρέπει για κανένα λόγο την εκ των υστέρων υπαναχώρηση της προσφερθείσης 
τιμής. 
- Συγκεκριμένα προϋποτίθεται ότι ο ανάδοχος, για την διαμόρφωση της προσφοράς του έλαβε υπόψη του την 
τεχνική περιγραφή της σχετικής διακήρυξης με αριθμ. πρωτ.……………………….. 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα «την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες  », ότι δεν θα γίνει καμία αιτίαση, από 
μέρους του, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα και σε οποιοδήποτε βαθμό με επιχείρημα την άγνοια των συνθηκών 
εκτέλεσης της σύμβασης και ότι θα εφαρμόσει, πιστά την σύμβαση. 
- Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, τελών κ.λ.π. όπως προβλέπεται από 

τον νόμο. 
- Απαράβατος όρος της παρούσας είναι η υποχρέωση του αναδόχου για την εφαρμογή των διατάξεων της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 
Επιπλέον: 
Α) Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο είναι: …………. 
Β) Οι ημέρες εργασίας: ……………. Και οι ώρες εργασίας …………….. 
Γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι:……. 
Δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων: ……………. 
Ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά: …………   
ΣΤ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο είναι: …………………. 

- Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση του αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της 
Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία ισχύουσα Σ.Σ.Ε., τήρηση του 
νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου κ.τ.λ.. Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα 
καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο και θα κηρύσσεται έκπτωτος, με επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 
203 του Ν. 4412/16. 

- Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως 
προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση 
δε οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση 
της. 
-Η εξόφληση του τιμήματος θα γίνεται εντός των 60 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου ή άλλου 
ισοδύναμου εγγράφου ή αλλιώς από την παραλαβή των αγαθών ή των υπηρεσιών εφόσον το τιμολόγιο 
παραληφθεί πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 
- Σχετικά με τυχόν τροποποίηση της σύμβασης θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις. Οποιαδήποτε τυχόν 
τροποποίηση της σύμβασης δεν θα παραβλάπτει της εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών, όπως αυτή 
περιγράφεται στην σχετική διακήρυξη. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από  συμβατικό  όρο 
ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου. 
- Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του συνόλου της παροχής υπηρεσιών ή μέρους αυτής σε 
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση. 
- Ο Ανάδοχος που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης ή επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη στα συναλλακτικά 
ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, θα κηρύσσεται έκπτωτος, με επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με το 





ισχύουσες διατάξεις. 
- Ως προς τα λοιπά θέματα της παροχής υπηρεσιών ισχύουν η αριθμ. πρωτ.............. προσφορά του αναδόχου και 

η αριθμ. 

πρωτ. O/…/ ....... διακήρυξη (που επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση). 
- Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω και αφού διαβιβάσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται από τους συμβαλλομένους (εργοδότη και ανάδοχο) σε τρία (3) αντίτυπα εκ των οποίων τα δύο 
(2) κατατέθηκαν στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος Τυχόν παράληψη των ανωτέρων οδηγιών 
με υπαιτιότητα του Αναδόχου- Εργολάβου καθιστά αυτόν αποκλειστικά υπεύθυνο των συνεπειών του νόμου. 

 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Για τον προμηθευτή 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

Ιωάννης Σαριδάκης  





 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  
 

 

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/αναθέτονταφορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης 
 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)] 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99202057] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Σταθμός ΕΗΣ «ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 
15122] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Όλγα Κοκλιώτη, Γιαννακά Σοφία] 
- Τηλέφωνο: [210-2896777, 210-2896754] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [olgakoklioti@aspete.gr, sgiannaka@aspete.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [Συνοπτικός πρόχειρος διαγωνισμός με υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες  (CPV) : 79713000-5] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης 

 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 

της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:olgakoklioti@aspete.gr
mailto:olgakoklioti@aspete.gr




 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 αρμόδιοιii : [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση [……] 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

 Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ [ ] Ναι [] Όχι 

 αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο  

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο  

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή  

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο  

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης  

απασχόλησης;  

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των [...............] 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων  

εργαζομένων;  

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); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

 





α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή α) [……] 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό  

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:  

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

αναφέρετε: εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία γ) [……] 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,  

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο  

κατάλογοv:  

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα δ) [] Ναι [] Όχι 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  

Εάν όχι:  

 Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις  

 πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,  

 ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ  

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική  

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:  

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών  

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να  

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη  

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον  

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας  

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων  

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται  

δωρεάν;  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

 εγγράφων): 

 [……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] 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 α) [……] 

στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,  

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):  

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς  

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……] 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της  

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. γ) [……] 





Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή 

των τμημάτων για τα οποία οοικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[ ] 





Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
 

 

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 …): 

[……] 

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: 





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
 

 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 Vκατωτέρω; 

[]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. 





 Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 
 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi 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; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

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 [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[ ], 

σημείο-(-α): [ ], 

λόγος(-οι):[ ] 

 
β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 
 

2. δωροδοκίαx,xi· 
 

3. απάτηxii· 
 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 
 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 
 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 





 στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 





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 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] 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; Διευκρινήστε: 

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 ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· α)[……]· 

 
β)[……] β)[……] 

 

 
γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι 

-[] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι 

 
-[……]· -[……]· 

 
-[……]· -[……]· 

 

 
γ.2)[……]· γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να Εάν ναι, να 

αναφερθούν αναφερθούν 

λεπτομερείς λεπτομερείς 

πληροφορίες 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 αναφοράςτων 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 





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 δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 
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 μέτραπου 

λήφθηκαν: [ .................. ] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

 

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 δύναταινα  

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη  

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των  

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της  

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

 εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

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 μέτραπου 

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 συμφερόντων xxix, 

λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 

[.........…] 

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 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

[] Ναι [] Όχι 

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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................] 

πληροφορίες: 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, 

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; 

[] Ναι [] Όχι 





 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 
 

Α: Καταλληλότητα 
 

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική (άδεια) έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

(Άδεια λειτουργίας επιχείρησης εν ισχύ βάσει 

του Ν. 2518/97 όπως ισχύει σήμερα) 

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): [……][……][……] 

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. 





Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiii, 

ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους 

που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiv: 

Αριθμός ετών (κατά τη διάρκεια των τριών (3) 

τελευταίων ετών): 

[…...........] 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxxxv, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

[……..........................] 
 
 
 
 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης (δίκυκλο, μέσα ασύρματης 

επικοινωνίας, ηλεκτρονικά σημεία ελέγχου και 

ότι άλλο απαιτείται για την εκτέλεση της 

σύμβασης) : 

[……] 

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 . 

Περιγρα 

φή 

ποσά ημερομη 

νίες 

παραλήπτ 

ες 

    

 





Γ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 

 

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): [……][……][……] 

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. 





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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxvi, 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 δωρεάνxxxvii. 

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 Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 

(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 





Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 
αυτών 

1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

1 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. 

1 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

1 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

1 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. 

1 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). 

1 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

1 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). 

1 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 αυτήνΠρωτοκόλλων. 

1 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. 

1 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 
166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

1 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.". 

1 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 ) 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 





1 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 
(άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

1 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά 
...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

1 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). 

1 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 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα 
της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

1 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 
2016/7) 

1 Άρθρο 73 παρ. 5. 

1 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 
παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

1 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

1 Πρβλ άρθρο 48. 

1 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

1 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. 

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

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. 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Αριθμός εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο 
έργο 

 

Ημέρες και ώρες εργασίας  

Συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία 
επισυνάπτεται 

 

Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζόμενου βάσει 
ισχύουσας νομοθεσίας εργασιακού καθεστώτος 

 

Συνολική δαπάνη  

ΦΠΑ  

Συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

1.Ύψος του συνολικού εργατικού κόστους που 
αφορά στις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των 
ανωτέρω εργαζομένων (το ποσό αυτό θα 
υπολογιστεί αναλυτικά στον πίνακα που 
ακολουθεί) 

 

2.Κόστος αναλωσίμων  

3.Διοικητικό κόστος  

4. Νόμιμες Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  

5.Εργολαβικό κέρδος  

Σύνολο  

 
Πίνακας 3 Ανάλυση Εργατικού κόστους 

Πρωινή βάρδια 

Ημέρες Ποσοστό 
επιβάρυνσης 

Αριθμός 
ατόμων 

Ώρες 
εργασίας 
κατ’ 
έτος 

Ώρες 
εργασίας 
κατά 
μήνα 

Ωρομίσθιο Συνολικό 
μηνιαίο 
κόστος 

Συνολικό 
ετήσιο 
κόστος 

Δευτέρα - 
Παρασκευή 

       

Σάββατο        

Κυριακή        

Επίσημες 
Αργίες 

       

Σύνολο Α    

Απογευματινή βάρδια 

Ημέρες Ποσοστό 
επιβάρυνσης 

Αριθμός 
ατόμων 

Ώρες 
εργασίας 

κατ’ 
έτος 

Ώρες 
εργασίας 

κατά 
μήνα 

Ωρομίσθιο Συνολικό 
μηνιαίο 
κόστος 

Συνολικό 
ετήσιο 
κόστος 

Δευτέρα - 
Παρασκευή 

       

Σάββατο        

Κυριακή        

Επίσημες 
Αργίες 

       

Σύνολο Β    





Βραδινή βάρδια 

Ημέρες Ποσοστό 
επιβάρυνσης 

Αριθμός 
ατόμων 

Ώρες 
εργασίας 

κατ’ 
έτος 

Ώρες 
εργασίας 

κατά 
μήνα 

Ωρομίσθιο Συνολικό 
μηνιαίο 
κόστος 

Συνολικό 
ετήσιο 
κόστος 

Δευτέρα - 
Παρασκευή 

       

Σάββατο        

Κυριακή        

Επίσημες 
Αργίες 

       

Σύνολο Γ    

Γενικό Σύνολο( Σύνολο Α + Σύνολο Β +Σύνολο Γ)   

Δώρο Χριστουγέννων   

Δώρο Πάσχα   

Επίδομα Αδείας   

Κόστος αντικαταστατών   

Εργοδοτικές Εισφορές   

Συνολικό εργατικό κόστος   
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