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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2 / 2016 

ΔΙΕΘΝΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 

Αναθέτουσα Αρχή 
Είδος Διαγωνισμού 
 
 Κριτήριο Αξιολόγησης 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διεθνής 
 
 Xαμηλότερη τιμή 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών 
 
 
 

Ημερομηνία :         
Ημέρα : 

Ώρα :  

 1 Ιουνίου 2016 
 Τετάρτη 
  13:30 

Τόπος Υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού Ηλεκτρονική υποβολή: Διαδυκτιακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 Έντυπη  υποβολή  δικαιολογητικών 
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων  Τμήμα Προμηθειών  
Πανεπιστημιούπολη  Ιωαννίνων , 45110 Ιωάννινα, 
(Μεταβατικό κτίριο 2

ος
 Όροφος (έντυπη υποβολή) 

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης Για  ένα (1) έτος 147.967,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) εκατόν 
σαράντα επτά   χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά 
ευρώ και σαράντα οκτώ  λεπτών ή  182.000 € 
εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων (με Φ.Π.Α.  )   και με 
χρήση δικαιώματος προαίρεσης για άλλο ένα (1) 
έτος ποσού 147.967,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) εκατόν 
σαράντα επτά   χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά 
ευρώ και σαράντα οκτώ  λεπτών και  Συνολικού 
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Προϋπολογισμού δαπάνης 295.934,96 € διακοσίων 
ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα 
τεσσάρων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (χωρίς 
Φ.Π.Α.)  ή 364.000,00 €  τριακοσίων εξήντα 
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.). 

 

Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων 

21/4/ 2016 

Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στο Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβέρνησης 

22/4/ 2016 

Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στον 
Ελληνικό Τύπο 

22/4/ 2016 

CPV 79713000-5 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) 
στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

22/4/ 2016 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) 
στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ 

22/4/ 2016 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) 
στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

25/4/ 2016 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος στις 7  Ιουνίου 2016 ημέρα 
Τρίτη        Ώρα Ελλάδος   10:00 πμ  
Αν η αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί 
δυνατή  την ημέρα Διαγωνισμού για τυχόν 
απρόβλεπτο γεγονός (π.χ. βλάβη στο Ε.Σ.Η.Δ 
.Η.Σ.,απεργία,έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοικ.λ.π.) 
αυτή θα αναβληθεί  γι τις 26/5/2016 ημέρα Πέμπτη  
και ώρα Ελλάδος   10:00 πμ 
 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Διεύθυνση: 
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
 
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: Διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: 

 Χαρίσης Κωνσταντίνος    Πανεπιστημιούπολη  
Ιωαννίνων , 45110 Ιωάννινα       
    Τηλ.  2651007130-2651009064 
 
 supplies@cc.uoi  
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Διακήρυξη Αριθμ. 2/2016 

 

 Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή σε ευρώ, προϋπολογισμού Για  ένα (1) έτος 147.967,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) Εκατόν σαράντα επτά   χιλιάδων 
εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ  λεπτών ή  182.000 € εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων (με Φ.Π.Α.  )   
και με χρήση δικαιώματος προαίρεσης για άλλο ένα (1) έτος ποσού 147.967,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) Εκατόν σαράντα 
επτά   χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ  λεπτών και  Συνολικού Προϋπολογισμού δαπάνης 
295.934,96 € διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών 
(χωρίς Φ.Π.Α.)  ή 364.000,00 €  τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για 
την ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Φύλαξης όλων των χώρων του κτηρίου με την ονομασία “Διεθνές Κέντρο 
Ελληνικής Παιδείας-Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης” - ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος»  και της 
Κεντρικής Πύλης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους,με δικαίωμα προαίρεσης για 
άλλο ένα έτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και στους Ειδικούς Όρους στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ και 
Ε της διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Έχοντας υπόψη: 
1. Του νόμου 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/ 95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει 

σήμερα. 

2. Του ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/10) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 

92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», (ΦΕΚ 173/τ.Α/2007), 

3. Τις διατάξεις του άρθρων 3,4 και 5 του ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν με 

τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 5 του ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α'/10-11-2005) «Τροποποίηση του ν. 3310/05 ''Μέτρα για 

τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων"» περί ελέγχου από το ΕΣΡ της ασυμβίβαστης ιδιότητας ή απαγόρευσης και της υπ’ αριθμ. 

20977/23.8.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 64 τ.Α/16.3.2007). 

4. Του ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α/28-06-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 

5. Του Ν. 4009/2011 για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ. 195Α /06-09-2011). 

6.  Τις διατάξεις του Ν. 4076/2012, Ν. 4115/2013 και Ν. 4132/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων» (Φ.Ε.Κ. 159/10-08-2012). 

7. Τις διατάξεις του Ν. 2083/92 για τον «εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης» ( ΦΕΚ 159 τ. Α’ /21.9.1992), παρ. 8 

σύμφωνα με την οποία «Επιτρέπεται στα ΑΕΙ η σύναψη συμβάσεων έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

οποιασδήποτε μορφής προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες καθαριότητας και φυλάξεως των κτιρίων και εν γένει 

εγκαταστάσεων, ιδιοκτητών ή μη ιδρυμάτων…», οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 80 

παρ. 22 του Ν. 4009/2011. 

8. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 47 τ. α 

/7.11.1995) 

9. Το Ν.Δ 496/1974 « Περί Λογιστικού του Ν.Π.Δ.Δ»  (ΦΕΚ 204, τΑ’17/19.7.1974) 

10. Του Ν.  2589/2000 για το ΦΠΑ ( ΦΕΚ 248/τ. Α’/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  14 PROC002323506 2014-10-06 

με τον Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 /τ.Α’ /6.5.2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής 

οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»  
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11.  Του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ τ. Α' 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις). 

12.  Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ τ. Α' 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη 

βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35. 

13. Του Ν. 3861/2010 «ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

14. Του Ν. 3863/2010, αρθ. 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών», όπως ισχύει τροποποιημένο με το 

αρθ. 22 Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και 

λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  (ΦΕΚ Α' 88/ 2013). 

15. Του Ν. 4024/2011  «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» (ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011) 

16. Του Ν. 4093/2012, παρ. ΙΑ' «Ρυθμίσεις για τον ΟΑΕΔ - Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α' 222), όπως ισχύει σήμερα, 

17.  Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) 

18.  Τις διατάξεις του άρθρου 4. Παρ. 3 του  Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κλπ» (Α' 204), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2β του 

άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α’ /11.4.2012) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 

61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/τ.Α’ /18.4.2013) «περί της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΣ, όπως αυτός ισχύει σήμερα.  

19. Του Ν. 4155/2013 « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 β του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/13, «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων… και άλλες 

διατάξεις». 

20. Του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και 

άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 170/5.8.2011 τ.Α’) 

21. Του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 

άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης ( ΦΕΚ 163/4.9.2009) 

22. Του κανονισμού με  αριθμ. 1336/13.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

23.  Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α'/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 

Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/05 

και του άρθρου 8 του ν. 3414/05. 

24.  Το Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64 /Α/ 07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως 

τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

25.  Της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

26.  Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ.150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», αναλογικά και κατά το μέρος που 

δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007. 

27. Το Π.Δ 113 /2010 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής του βάσει 

του υπ’ αριθμ.  2/9118/0026/29.12.2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών. 
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28.  Την υπ'αριθ. 6/28-02-2012 Π.Υ.Σ. «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012» (Α' 

38/28.2.2012). 

29. Τις διατάξεις του ν. 4281/2014, άρθρ. 201 παρ. 3 και 5 και αρθρ.157 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπουργείου» οικονομικών και άλλες διατάξεις.  

β. Οι αποφάσεις: 

1. Της υπ' αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 

Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (Φ.Ε.Κ. Β' 1590/16-11-2005). 

2. Της υπ’ αριθμ. ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων» του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

3. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. Π1/542/3/4/2014 εγκυκλίου, με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων». 

4. Της υπ' αριθ. 20977/23-8-2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την 

τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (Φ.Ε.Κ. Β' 1673/23-8-2007). 

5. Της Υ.Α. με αριθμ. 1016/109/149-α' (ΦΕΚ Β' 1967/10.09.2009) Δικαιολογητικά και Διαπραγμάτευση έκδοσης αδειών 

εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και προσωπικού Γραφείων 

Ιδιωτικών Ερευνών. 

 

γ. Τα έγγραφα: 

1. Η ισχύουσα οικεία Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 

Καθαριότητας και το Ν.4093/12 

2. Το υπ' αριθμ. 30253/6.2.2009 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Συμβάσεις του

 Δημοσίου με Εταιρίες SECURITY και Συνεργεία Καθαριότητας». 

3. Το υπ' αριθμ. 30440/8.5.2006 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Συμβάσεις του

 Δημοσίου με Εταιρίες SECURITY και Συνεργεία Καθαριότητας». 

4. Το υπ' αριθμ. 31262/16.11.2006 συμπληρωματικό έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

«Συμβάσεις του Δημοσίου με Εταιρίες SECURITY και Συνεργεία Καθαριότητας». 

5. Η  απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 1428/132/29-01-2016, με την οποία αποφασίσθηκε η  προκήρυξη 

διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  

6. Η  Πράξη απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αριθμ. πρωτ. 11351/10.3.2016 με την οποία εγκρίνει 

την πίστωση των 364.000,00€, η οποία αποτελεί ένα σώμα με τους όρους της παρούσης διακήρυξης  

7. Η Πράξη απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αριθμ. πρωτ.1438/142/14-04-2016 με την οποία 

εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης , η οποία αποτελεί ένα σώμα με τους όρους της παρούσης διακήρυξης.  

8. Η   υπ' αριθ.πρωτ. 11351/16-3-2016.απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ16REQ004013850απόφαση έγκρισης της 

δαπάνης) με την υπ' αρ 772/16-3-2016 καταχώριση στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας μας και 

το υπ'αριθμ. πρωτ. 35539/Β2/1-3-2016.έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προέγκριση 

ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 0439 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή σε Ευρώ, συνολικού ποσού τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ΕΥΡΩ (364.000,00€) 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),  για την ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Φύλαξης όλων των χώρων του κτηρίου 
με την ονομασία “Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας-Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης” - ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. 
«Σταύρος Νιάρχος»  και της Κεντρικής Πύλης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους,με 
δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1) έτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και στους 
Ειδικούς Όρους στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ και Ε της διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε: 

Για  ένα (1) έτος 147.967,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) Εκατόν σαράντα επτά   χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά 
ευρώ και σαράντα οκτώ  λεπτών ή  182.000 € εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων (με Φ.Π.Α.  )   και με χρήση 
δικαιώματος προαίρεσης για άλλο ένα (1) έτος ποσού 147.967,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) Εκατόν σαράντα επτά   
χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ  λεπτών και  Συνολικού Προϋπολογισμού 
δαπάνης 295.934,96 € διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και 
ενενήντα έξι λεπτών (χωρίς Φ.Π.Α.)  ή 364.000,00 €  τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

2. Επιμερισμός ανά έτος. 

Για το έτος 2016 :75.833,00€ 

Για το έτος 2017 :182.000,00€ 

Για το έτος 2018 :106.167,00€ 

3.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
ύστερα από κανονική προθεσμία  σαράντα πέντε (45) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής 
της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης 
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό Τύπο, στον ιστοχώρο του Προγράμματος Διαύγεια (et.diavgeia. gov.gr) και στο 
ΕΣΗΔΗΣ. 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (www.uoι.gr) και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr . 

 
4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4155/13, της 
Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013, των ΠΔ 60/07 και 118/07 και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

5. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από μία 
προσφορές είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, 
της υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ    20-4-2016 

Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

(Υπογραφή) 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ 

 

* Ηλεκτρονική διεκπεραίωση. Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, που τηρείται στο αρχείο της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ' αριθμ.2/2016) 
 
 
 
 

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


 
7 

                                                 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 

                                                 KΕΦΑΛΑΙΟ Α   : ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 1.  Αντικείμενο της Διακήρυξης 

 
Σελ. 9 

ΑΡΘΡΟ 2  Τόπος - Χρόνος Διενέργειας 
Διαγωνισμού 

Σελ. 9 

ΑΡΘΡΟ 3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - 
Ορισμοί 

 

Σελ. 9 

ΑΡΘΡΟ 4  Ημερομηνία Αποστολής της 
Διακήρυξης 

Σελ. 10 

ΑΡΘΡΟ 5 Τρόπος Λήψης Εγγράφων 
Διαγωνισμού –Παροχή 
Διευκρινήσεων  

Σελ. 11 

ΑΡΘΡΟ 6 Δικαίωμα συμμετοχής     
 

Σελ. 11 

ΑΡΘΡΟ 7 
Κριτήρια επιλογής, προσόντα και 
δικαιολογητικά συμμετοχής  

 

Σελ. 13 

ΑΡΘΡΟ 8 Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης Σελ. 19 

ΑΡΘΡΟ 9 Χρόνος και τρόπος υποβολής 
προσφορών – Κατάρτιση και 
περιεχόμενο προσφορών 
 
 

Σελ. 25 

ΑΡΘΡΟ 10 Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
 

Σελ. 27 

ΑΡΘΡΟ 11 Προσφερόμενη τιμή 
 

 

Σελ. 27 

ΑΡΘΡΟ 12 Ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών –Στάδια Διαγωνισμού 
 

Σελ. 28 

ΑΡΘΡΟ 13 Απόρριψη Προσφορών 
 

Σελ. 31 

ΑΡΘΡΟ 14 Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού - 
Ανακοίνωση κατακύρωσης-Υπογραφή 
Σύμβασης 
 

Σελ. 32 

ΑΡΘΡΟ 15  
Εγγυήσεις 

 

Σελ. 35 

ΑΡΘΡΟ 16 Πληρωμή – Κρατήσεις 
 

Σελ. 36 

ΑΡΘΡΟ 17 Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 

Σελ. 37 

ΑΡΘΡΟ 18 Παραλαβή της  παροχής υπηρεσιών  
 

Σελ. 38 

ΑΡΘΡΟ 19 Ανωτέρα  Βία 
 

Σελ. 38 

ΑΡΘΡΟ 20 Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις Σελ. 39 



 
8 

ΑΡΘΡΟ 21  Ενστάσεις-Προσφυγές 
 

 

 

Σελ. 39 

ΑΡΘΡΟ 22 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 
 

Σελ. 40 

ΑΡΘΡΟ 23 Αποκλεισμός Προμηθευτή 
 

Σελ. 40 

ΑΡΘΡΟ 24 Τόπος παροχής υπηρεσιών Φύλαξης Σελ. 40 
ΑΡΘΡΟ 25 Εμπιστευτικότητα Σελ. 40 

ΑΡΘΡΟ 26 Λοιποί  Οροι Σελ. 41 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σελ. 42 

ΑΡΘΡΟ 1 Τεχνική Προσφορά Σελ. 42 

ΑΡΘΡΟ 2 Οικονομική Προσφορά  Σελ. 42 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελ. 43 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σελ. 43 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Σελ. 44 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙ.Κ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε 
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KΕΦΑΛΑΙΟ Α   : ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της Διακήρυξης 

 

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης όλων των χώρων  του κτηρίου ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. 
«Σταύρος Νιάρχος» και της Κεντρικής Πύλης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους,με 
δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα  (1) έτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και στους 
Ειδικούς Όρους στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ και Ε της Διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Οι απαιτήσεις σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών και τον ανάδοχο περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια Δ και Ε 
(Περιγραφή του Αντικειμένου και Πίνακες Συμμόρφωσης της Διακήρυξης 

 
                                                

Άρθρο 2ο 
                                                        Τόπος - Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
       Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr                          

 

7  Ιουνίου 2016 Τρίτη 10:00 πμ 

   
    ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ          
 
 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.qov.qr του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται 1 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30.  
 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του 
άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16- 10-2013. 

 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις  (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 7

η
   Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ. από το αρμόδιο, 

πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
Διαγωνισμού [εφεξής : «Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για 
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών . 

 
 
 

Άρθρο 3ο 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Ορισμοί 

 
I. Αναθέτουσα αρχή είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
II. Διεύθυνση έδρας: Μεταβατικό κτίριο-Πανεπιστημιούπολη 

Τηλέφωνο : 26510 09064,07130 
Fax : 26510 07001 

III. Στοιχεία της σύμβασης 
 

Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την προκηρυσσόμενη 
υπηρεσία. 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού και θα 
διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δε θα ρυθμίζονται από τη σύμβαση θα έχουν ανάλογη 
εφαρμογή οι διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, καθώς και των 
Κοινοτικών Κανονισμών περί των πόρων των Ταμείων και της δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού 
προϋπολογισμού. 

Αναθέτουσα Αρχή: Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων που θα υπογράψει με τον Ανάδοχο /Αναδόχους τη σύμβαση για 

http://www.promitheus.qov.qr/
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την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 
Ανάδοχος/ Προμηθευτής: Ο προκρινόμενος του διαγωνισμού που θα κληθεί να υπογράψει την Σύμβαση και να 
εκτελέσει την υπηρεσία. 

 
Συμβατικά τεύχη: το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο της υπηρεσίας και 
όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη 
σύμβαση, β. τη διακήρυξη και τα τεύχη με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Τεχνική Προσφορά του 
Αναδόχου και δ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.  

 
 
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και 
Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και 
οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην 
ελληνική γλώσσα. 

 
 

Άρθρο 4ο 
 
 
 

                                                            Ημερομηνία Αποστολής της Διακήρυξης 

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση : 
α. Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων        21/4/2016 
β. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, την   22/4/2016 
γ. Στον ελληνικό τύπο την  22/4/2016  ήτοι: 

                                                                           ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ-ΑΘΗΝΑ 
                                                                            ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ- ΑΘΗΝΑ  
                                                                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

                                                                             ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
                                                                             ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

δ. Στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» την  22/4/2016   
ε. Στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) την 22/4/2016   
στ. και για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων των: 1) Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - ΑΘΗΝΑ, 2) 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο - ΑΘΗΝΑ, 3) Βιοτεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο - ΑΘΗΝΑ, 4) 
Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών - ΑΘΗΝΑ, 5) Επιμελητήριο Ηπείρου – ΙΩΑΝΝΙΝΑ και 6) Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
Διαγωνισμό. 

  

 Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις  του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου ΚΑΕ  0439.  
 
  Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει το Πανεπιστήμιό μας, 

πλην των δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο, που θα βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007, ν. 3801/2009, 
Πράξεις 23/2001 Τμήμα ΙV και 217/2011 Τμήμα VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου). 
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Άρθρο 5ο 
Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού –Παροχή Διευκρινήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τη Διακήρυξη από τη διαδικτυακή  Πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ)  (www.eprocurement. gov.gr), από τη διαδικτυακή  Πύλη του  
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ   (www..promitheus. gov.gr), από τον ιστότοπο της Διαύγειας  (www.app.diavgeia.gov.gr), από τον 
ιστότοπο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (www.uoι.gr)  καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 1 εδ. β' του ΠΔ 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου - ΚΠΔ), εφόσον από 
τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, 
αυτά αποστέλλονται ηλεκτρονικά σ' αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, 
μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις 
(4) ημέρες. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 1 εδ. γ' του ΠΔ 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους 
προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες 
προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της διακήρυξης, αυτές παρέχονται 
ηλεκτρονικά σ' αυτούς μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές 
πληροφορίες, αυτές δίνονται ομοίως ηλεκτρονικά το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης δυνάμει του 
άρθρου 15 παρ.2 περ. Α του Π.Δ. 118/2007. 
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα 
απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα 
απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. 
 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 
της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 

 Άρθρο 6
ο
 

Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 

(α)  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική 
δραστηριότητα και που ασχολούνται συστηματικά με την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθώς και με την παροχή 
σχετικών υπηρεσιών, διαθέτοντας το δικό τους απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.  

(β)  Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν  τους όρους που καθορίζονται στο 
άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.  

(γ)  Κοινοπραξίες προμηθευτών. 

1. Η Ένωση παρόχων υπηρεσιών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους παρόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολική 
πράξη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. 

2. Οι Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών  και Κοινοπραξίες  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά χωρίς να απαιτείται 
να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Σε περίπτωση επιλογής για ανάθεση της σύμβασης σε κοινοπραξία, 
είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιληφθεί συγκεκριμένη νομική μορφή στο μέτρο που η περιβολή αυτής 
της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 39, παρ. 2, Π.Δ.60/2007). 

3. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Οι 

http://www.app.diavgeia.gov.gr/
http://www.uoι.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη 
βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.  

4. Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η 
οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 
60/2007). 

Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά 

Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δε δύναται να συμμετάσχει στο 
διαγωνισμό ως μέλος ένωσης παρόχων υπηρεσιών ή κοινοπραξίας. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν 
υποβληθεί δύο προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες. 

 
Η υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή στη  παρούσα Διακήρυξη, επέχει  θέση υπεύθυνης δήλωσης περί 

αποδοχής των όρων  της Διακήρυξης 

Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “ανάδοχος” αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β) και (γ) 
κατηγορίες.  

Στον Διαγωνισµό δε γίνονται   δεκτοί : 
 

α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του 
Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές υποχρεώσεις. 
β) Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα τουλάχιστον κατά  τα τρία τελευταία χρόνια.  
γ) Όσοι δεν προσκόμισαν εγκαίρως και προσηκόντως τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής  . 
δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση και αποκλείονται υποψήφιοι 
σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4281/2014. 

 
Κατά το συμβατικό στάδιο, παράβαση των όρων της σύμβασης και  των εγγράφων που τη διέπουν επιφέρει την 
έκπτωση του αναδόχου και την κατάπτωση  της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ενώ κατά τον διαγωνιστικό 
στάδιο τον  αποκλεισμό των συμμετεχόντων επιφέρει κάθε παράβαση των όρων που διέπουν τα  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και την τεχνική αξιολόγηση καθώς και κάθε άλλη  περίπτωση που ορίζεται ρητά στη Διακήρυξη ή το 
νόμο. Επισημαίνεται ότι ο  αποκλεισμός υποψηφίων και η απόρριψη προσφορών απαιτούν κατά το νόμο ,ειδική 
αιτιολογία. 
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου   ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν   
αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.  
Η Αναθέτουσα Αρχή  δεν δεσμεύεται για την τελική  ανάθεση των προς παροχή υπηρεσιών και δικαιούται  να  τις  
αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει ,να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική   διαδικασία,   χωρίς ουδεμία υποχρέωση 
για καταβολή  αμοιβής   ή   αποζημίωσης   εξ   αυτού   του   λόγου   στους  συμμετέχοντες. 
Οι συμμετέχοντες στον  Διαγωνισμό δεν  δικαιούνται    αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές   με   τη   σύνταξη   και 
υποβολή   των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.   

 
Προϋποθέσεις   για τη δυνατότητα Συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό 

  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη 
από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Ο κατάλογος των αρχών που παρέχουν ψηφιακή 
υπογραφή και έχουν έδρα τους στην Ελλάδα αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπκοινωνιών & 
Ταχυδρομείων ( www.eett.gr). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ Σ.-Διαδυκτιακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη παρακάτω διαδικασία εγγραφής: 
Οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται μέσω του συστήματος και από τον σύνδεσμο «εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας»την 
εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του 
ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 
Όσοι από τους χρήστες διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με τη χρήση των 
διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών. 

http://www.eett.gr/
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Οι χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει 
η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
 
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου αποστέλλοντας:  
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.  
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IXΓ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και 
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.  
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενης από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής.  

 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει 

σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του.  

Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι της ειδικής άδειας λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής  
υπηρεσιών ασφαλείας ,σύμφωνα με το Ν.2518/97 άρθρο 1. 
 

  
Άρθρο 7 

Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι στο προηγούμενο άρθρο, εφόσον ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διακήρυξης.  

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους,  
επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με το 
άρθρο 5α.Β.1α του ΠΔ 118/2007, το Ν. 4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677/Β'/21-10-13), 
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατά περίπτωση κατωτέρω: 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 
 
 (1) Φυσικά πρόσωπα ημεδαπά  : 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
 (α)  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης,  ,   

(μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α )σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 157 παραγρ. 1α 
του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α' 160/08-08-14) και στο άρθρο 25 του Π.Δ. του 118/2007. Η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται 
από αυτόν στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 

 (β)  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86(Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη 
ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : 
1. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 
2. Θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του : 
α. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα 
στην περ. 1 του εδαφίου α' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 και στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του ΠΔ 
60/07, ήτοι : 
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1.συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 351-29.1.1998 σελ. 1), 

2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ 
C 195-  25.6.1997) και στο άρθρο 3 παραγρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου των ΕΚ (ΕΕ 
L 358-31.12.1998, σελ. 2), 

3.απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 48), 

4.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 
166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό 
Δίκαιο με το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/05, 

5. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, 

6. για υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, 
β. δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 
του ΠΔ 118/07 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
γ.    είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές, κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμερος και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, 
 δ.  είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου  και το 
αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν( ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα   
ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι  στο  
Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού,κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).  
 ε.   δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδαφ. γ' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του 
ΠΔ 118/07 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής εκκαθάρισης. 
 Επιπλέον, ότι δεν τελεί σε παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή 
εργασιών, και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού, 
3. Θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της 
παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 (δικαιολογητικά κατακύρωσης), σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6 
παραγρ. 1 περ. β' ΠΔ 118/07. 
 

   
(γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη 

ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/07 ότι : 
1. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών, ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις 
της χώρας εγκατάστασής του, 
2. δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, 
3. δεν έχει καταδικαστεί, βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική διαγωγή του (πχ παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όσον αφορά την καταβολή των 
δεδουλευμένων, την τήρηση του ωραρίου εργασίας, τα ένσημα, τις υπερωρίες κλπ), 
4.  δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα 
που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή, 
5.  Δεν έχει καταθέσει αίτηση ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής - εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, 
όπως ισχύει  μετά την αντικατάστασή του  από το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011 και, επίσης ότι δεν έχει 
εκδοθεί   απόφαση περί υπαγωγής σε συνδιαλλαγή- εξυγίανση. 
6.   έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή φόρων και τελών σύμφωνα με τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του όσο και με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, 
7.    δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
με την παρούσα διακήρυξη ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές . 
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(δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη 
ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται : 
1. ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής του, εκτός από αυτούς 
που μνημονεύονται στην ανωτέρω παραγρ. 1α.(1)(β)2/ε/, 
2. ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, 
3. ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως προς την 
εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, ή 
ότι σε κάθε περίπτωση εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της από σύμβαση για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη ή 
της επιβλήθηκαν κυρώσεις για εκπρόθεσμη υλοποίηση, σύμφωνα με την δυνατότητα που της 
παρασχέθηκε με τη σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
4. ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή ως 
προς το περιεχόμενό τους, 
5. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε 
γνώση, και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 
6. ότι ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού. 

 

(ε) Eνορκη βεβαίωση της παρ.2  εδ. Δ του Ν. 4144/2013 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον 
συμβολαιογράφου περί μη επιβολής σε βάρος της εταιρείας πράξης επιβολής προστίμου για παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή « πολύ υψηλής» σοβαρότητας. 

 

(ζ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες, 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του αναδόχου συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO    9001: 2008 ή άλλου ισοδύναμου)  

(η) Απλά αντίγραφα καταστάσεων προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένες από την Αρμόδια Δημόσια Αρχή 
που απασχολούνται στην επιχείρηση και θα ισχύουν και κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού όπου 
θα αναφέρονται και οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο ποιότητας. 

             (θ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την διαχείριση Υγιεινής και 
Ασφάλειας στην εργασία για το πεδίο εφαρμογής (ΕΛΟΤ 1801:2002/ OHSAS 18001:2007) ή ισοδύναμο. 

             (ι) Αντίγραφο της ειδικής άδειας λειτουργίας της εταιρείας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
(Ν.2518/97 ΦΕΚ164/Α/97 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3707/2008 ΦΕΚ0209/Α/2008. 

             (κ) Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων.  
(άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007. 

 
(2) Φυσικά πρόσωπα   Αλλοδαπά : 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

  

 (α) Το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται ανωτέρω [παράγραφος 1α.(1)] για τους Έλληνες 
πολίτες. Ειδικά ως προς το περιεχόμενο της ζητούμενης υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά με την εγγραφή 
στο οικείο Επιμελητήριο (περίπτωση παρ. 1α.(1)(β)2/δ/) δύναται έναντι αυτού να αναγραφεί ισοδύναμη 
επαγγελματική οργάνωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 3 του εδαφίου β της παραγράφου 2 
του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07. 
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η παράγραφος 1α.(1)(β)2/ε/ της ζητούμενης υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται να 
τροποποιηθεί ως ακολούθως 
: «ε/ Δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδαφ. γ' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του 
ΠΔ 118/07 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν 
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 
Επιπλέον, ότι δεν τελεί σε παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή 
εργασιών, και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού,» 
Δεν έχει καταθέσει αίτηση ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής - εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, 
όπως ισχύει  μετά την αντικατάστασή του  από το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011 ή για άλλη ανάλογη 
διαδικασία καθώς  και ότι δεν έχει εκδοθεί   απόφαση περί υπαγωγής σε συνδιαλλαγή- εξυγίανση ή περί 
άλλης ανάλογης κατάστασης. 
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(3) Τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά : 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 (α) Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των παραγράφων α(1) και α(2) αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι : 
1. οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους διαχειριστές, στις    

περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και τον πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ,  
2. οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως απ' αυτούς. 
 

(β) Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, 
προσκομίζουν επιπρόσθετα όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος. Συγκεκριμένα : 
 
1. Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ):  
 
α.Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας, 
β.Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση Διοικητική ή Δικαστική Αρχή τελευταίο 
ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας (το οποίο να προσκομίζεται 
κωδικοποιημένο) συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ, 
γ. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής από την οποία να προκύπτει η 
αρχική καταχώρηση της εταιρείας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 
και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. Στην περίπτωση που στο υπό (3) (β) 
1/ β/ στοιχείο δεν προσκομίζεται κωδικοποιημένο καταστατικό, απαιτούνται εκτός της βεβαίωσης και 
αντίγραφα ΦΕΚ για το σύνολο των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στο καταστατικό της εταιρείας. 
δ. Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, 
ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του ΔΣ για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της 
αίτησης υποβολής αυτού στην αρμόδια Αρχή, με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου για την καταχώριση αυτού 
και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ, για τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ή αντίγραφο της σχετικής 
ανακοίνωσης της αρμόδιας Αρχής 
 

(γ) 2. Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 
 
α. Αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση Διοικητική ή Δικαστική Αρχή του 
καταστατικού της εταιρείας, που ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από τα σχετικά 
ΦΕΚ. 
β. Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον 
ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου της, συνοδευόμενο από τα σχετικά ΦΕΚ, 
γ.Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής από την οποία να προκύπτει η 
αρχική καταχώρηση της εταιρείας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 
και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

 

(δ) 3. Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικών εταιρειών: 
 
α. Αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού καθώς και 
το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 
β.Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον 
ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου της, 
γ. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 
 Για ΙΚΕ:  

 i).Ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρείας (καταστατικό), όπως ισχύει σε ακριβές 

αντίγραφο από το Γ.Ε.Μ.Η.,  

ii)Πλήρη σειρά εγγράφων από όπου θα προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας σε ακριβή 

αντίγραφα από Γ.Ε.Μ.Η.,  

iii)Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Η. όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις το 

οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών.  
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(ε) 4. Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 
 
α. Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 
αναφέρονται ανωτέρω στις υποπαραγράφους (3)(β)1/, (3)(β)2/ και (3)(β)3/ τα οποία προβλέπονται από το 
δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και 
λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και 
οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 
β. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται 
πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, από την οποία προκύπτει ότι δεν 
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και, επιπλέον, ο υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. Η 
υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, επί ποινή 
αποκλεισμού. 
 

 

(4) Οι Συνεταιρισμοί : 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

(α) Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 
1.α.(1), 1.α.(2) και 1.α.(3). Επιπλέον αυτών απαιτείται και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 
8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένης ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 
(άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. Δ' περιπτ. 3 του ΠΔ 118/07). Διευκρινίζεται ότι το απόσπασμα Ποινικού 
Μητρώου και   οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τον Πρόεδρο του ΔΣ 
του συνεταιρισμού και υπογράφονται απ’ αυτόν. 

 

 

(5) Οι ενώσεις  παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες  
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 
 
 
 
 
 

 

(α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην 
ένωση ή την κοινοπραξία ανάλογα με την περίπτωση[ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο(υπό 
στοιχ.(1,2) του άρθρου  αυτού ) ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο(υπό στοιχ.(3) του, άρθρου  αυτού 
) , Σνεταιρισμός στοιχ. (4) του, άρθρου  αυτού. 
 
(β) Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, ψηφιακά υπογεγραμμένης υποχρεωτικά 
από όλα τα μέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, στην 
οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του 
υλικού/υπηρεσιών ή το μέρος αυτού/ών που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της 
προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που 
ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Στην εν λόγω δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση 
των μελών να συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι σύμβαση/εις, υπό τους 
κατωτέρω όρους: 
   1. Τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση της υπηρεσίας . 
   2. Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, 
θα αναφέρονται ως ελάχιστο περιεχόμενο τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε μέλους, τα δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις των μελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος. 
   3. Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού διαστήματος που 
θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. 
(γ) Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή/και υποβάλλει την 
προσφορά για λογαριασμό των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας ή/και είναι παρόν κατά την 
αποσφράγισή της, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας. 
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(δ) Συμφωνητικό   μεταξύ των μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας , όπου:  
 Να   συστήνεται   η   Ένωση/   Κοινοπραξία.  

 
 Να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος  της συμμετοχής του κάθε μέλους της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας.  

 
 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν εις  ολόκληρου  την ευθύνη για την  εκπλήρωση του έργου.  

 
 Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση  όλων των Μελών της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader).  

 
 Να ορίζεται (εφόσον το επιθυμούν) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 

μελών της για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας 
και των μελών της έναντι της  Αναθέτουσας Αρχής.  

 
Η ένωση προμηθευτών ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει 
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών ή 
της κοινοπραξίας. 
 
2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της μίσθωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης 
ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.  
4 .Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα 
υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
  

  
(6) Ένορκη βεβαίωση 
 Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που  
ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται 
η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η 
υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
(7) Υπεύθυνες Δηλώσεις  
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Ειδικότερα, οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος 
άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική 
θεώρηση. Λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την ηλεκτρονική προσφορά απαιτείται να 
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, εντός της ανωτέρω 
αναφερόμενης προθεσμίας, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 
(προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά αναφέρονται :εγγυητικές επιστολές, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 
άλλους φορείς κλπ. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με 
αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
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Σε περίπτωση μη ή κατά παρέκκλιση, υποβολής των ανωτέρω αναφερόμενων 
δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

  

        

                     ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (άρθρο 8α παρ. 1 εδ α’ Π.Δ. 118/2007) 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επιπλέον των παραπάνω να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού, στο φάκελο Α των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται τρεις (3) κυριότερες συμβάσεις φύλαξης κτηρίων 
των τριών τελευταίων ετών, με αυτό που περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη, με μνεία για κάθε εκτέλεση των 
εργασιών: 

 του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα 

 της ημερομηνίας παράδοσης 

 του ποσού παράδοσης 
Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω μορφή : 

α/α Πελάτης Σύντομη Περιγραφή Έργου (με 
αναφορά στον αριθμό των 
ατόμων ) 

Διάρκεια 
Εκτέλεσης Έργου 

Προϋπολογισμός Παρούσα Φάση 

1.      

2.      

3.      

Η εκτέλεση του έργου αποδεικνύεται εάν ο αποδέκτης είναι: 

 Δημόσια αρχή με πιστοποιητικά – βεβαιώσεις, τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και 
θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες συμβάσεις ή αντίγραφα συμβάσεων επικυρωμένα, με τις αναφερόμενες 
στον παραπάνω κατάλογο υπηρεσίες. 

 Ιδιωτικός φορέας με τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν 
υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 
1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής και θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες συμβάσεις ή αντίγραφα 
συμβάσεων επικυρωμένα, με τις αναφερόμενες στον παραπάνω κατάλογο υπηρεσίες. 

 Τρεις (3) συστατικές επιστολές από τους αντίστοιχους φορείς. 

 Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της εταιρείας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Ν.2518/97 ΦΕΚ 
164/Α/97 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3707/2008 ΦΕΚ 209/Α/2008) 

            Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, εφόσον αμφιβάλλει ως προς τα κατά τα παραπάνω δηλούμενα και ως προς την 
προσωπική κατάσταση των υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις 
πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των προσφερόντων, σύμφωνα με τος άρθρο 
43 παρ. 1 του ΠΔ 60/2007. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του αναδόχου 
από τον διαγωνισμό.  

Άρθρο  8 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : 
 
 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, με βεβαίωση παραλαβής σύμφωνα με το ν. 2672/1998(Α 290) οφείλει να  
υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα έγγραφα  και δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
αναφέρονται κατωτέρω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 
στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 
α. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παραγρ. 2 ή 3 του ΠΔ 118/2007, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα: 
 

 (1) Φυσικά πρόσωπα ημεδαπά   

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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      (α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, 
ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα : 

1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του ΠΔ 60/2007, δηλαδή : 
α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 
β. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
γ. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
δ. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία 
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α' 173/1995) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α' 
305/2005). 

2. Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού 
Κώδικα σχετικά με το αντικείμενο της προμήθειας. 

3. Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία (άρθρο 
6 παρ. 2 εδ. α' περ. 1 του ΠΔ 118/2007). 
  

  

       (β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α' περ. 2 του 
ΠΔ 118/2007). 

  

 (γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α' περ. 1 του ΠΔ 118/2007). 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (β) και (γ) 
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό .  
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούμενους 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνο 
τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής 
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 παραγρ. 4 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, σε μορφή 
αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τον 
προμηθευτή, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 
απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου  

 

 (δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης 
ειδοποίησης (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. α' περ. 4 του ΠΔ 118/2007). 

 
  

 (ε) Πιστοποιητικό ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τους χώρας 
καταγωγής ή προέλευσής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών 
(άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007).  
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 (2) Φυσικά πρόσωπα   Αλλοδαπά: 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 (α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 
του ΠΔ 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. 2α(1)(α) (άρθρο 
6 παραγρ. 2 εδ. β' περ. 1 του ΠΔ 118/2007). 

 

  

 (β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) 
του εδ. α' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία 
και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α' της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 
παραγρ. 2 εδ. β' περ. 2 του ΠΔ 118/2007). Για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως 
εκάστοτε ισχύει, σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 
απασχολούμενοι σ' αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου. 
 

 (γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 
επίδοση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. β' περ. 3 του ΠΔ 118/2007). 
 

 
 

 (3) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 (α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα 
(άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ' περ. 1 του ΠΔ 118/2007). 
Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό 
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα πιο 
πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κ.λ.π.), προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, σε 
μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την 
οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στο 
νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό. 
Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου  
 

     (β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ' περ. 2 του ΠΔ 118/2007). 
 

     (γ) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει  να προσκομίζουν  για τους  διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠ και των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ,ΙΚΕ και ΕΕ) και 
για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), απόσπασμα ποινικού μητρώου 
ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
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κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, όπως 
αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. α(1)(α) (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ' περ. 3 
του ΠΔ 118/2007). 

  

     (δ) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή 
διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, από αρμ’οδια δικαστική ή διοικητική αρχήόσον 
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό AE. Επί ημεδαπών 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, 
εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό 
επιχείρησης (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. γ' περ. 4 του ΠΔ 118/2007). 

  

 

 (4) Οι Συνεταιρισμοί : 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 (α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού τους 
Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω 
στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. α(1)(α) (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. δ' περ. 1 του ΠΔ 118/2007). 

 

  

 (β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 
118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β' της παραγρ. 2 
του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της 
περίπτωσης (2) του εδ. γ' της παραγρ. 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. δ' περ. 2 του ΠΔ 118/2007). 

 

 (γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. δ' περ. 3 
του ΠΔ 118/2007). 

 

 (5) Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες   : 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση ή την 
κοινοπραξία (άρθρο 6 παραγρ. 2 εδ. ε' του ΠΔ 118/2007). 

 

 (6) Τα αναφερόμενα ανωτέρω, υπό στοιχ. α(1)(δ) και α(2)(γ), επαγγελματικά μητρώα και οι αντίστοιχες 
δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της ΕΕ, είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Β' του ΠΔ 
60/2007. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αντικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

 

 (7) α. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη 
χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι 
εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες 
υποψηφίων. 
β. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών παραγρ. 2α του παρόντος επιφέρει 
τον αποκλεισμό του προμηθευτή από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 παραγρ. 2 
του ΠΔ 118/2007.  
γ.Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση των εν 
λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για  να  λάβουν  τις  πληροφορίες  
που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι 
πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η 
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αναθέτουσα αρχή  μπορεί να ζητεί  τη  συνεργασία των  αρμόδιων αρχών.  Τα αιτήματα αυτά αφορούν,  
σύμφωνα με  τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο 
προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών 
επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του 
υποψηφίου ή του προσφέροντος 
 

 

β Επιπλέον δικαιολογητικά κατά την κατακύρωση για τις Τεχνικές και Οικονομικές Προϋποθέσεις του Ανάδοχου 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1 Αντίγραφα δημοσιευμένων θετικών Ισολογισμών και χρηματοοικονομικές  καταστάσεις της επιχείρησης 
των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων  (2013, 2014, 2015), σε περίπτωση που υποχρεούται 
στην έκδοσή τους σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση των ανωτέρω, συνυποβάλλοντας 
νόμιμα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων ή των εκκαθαριστικών  σημειωμάτων ή των εντύπων Ε3 και Ε5 
για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.  
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει κατά μέσο όρο συνολικό κύκλο εργασιών, των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, ίσο του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

2 
  

Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση με ποσοστό 100% 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

3 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ύψους κατ’ ελάχιστο ποσού ίσο με το 100% του 
ετήσιου προϋπολογισμού της παρούσης διακήρυξης για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους (κάλυψη 
ευθύνης του αναδόχου αλλά και των προστηθέντων).  

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

ΜΟΡΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Η μορφή των εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του  Ν.4250/2014 έχει ως εξής: 
 

 Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να φέρουν Apostille  υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή 
επικυρωμένο αντίγραφο και επισυνάπτεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της 
ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
Τα απαιτούμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά νομίμως  θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα είτε 
από αρμόδια δημόσια αρχή είτε από  δικηγόρο, εκτός εάν πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το 
Δημόσιο,τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια 
όλων των βαθμών τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού  δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή  επιχορηγούνται τακτικώς 
σύμφωνα με  τις  κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου  προϋπολογισμού 
τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις  του άρθρου Ι του 
ν.3429/2005, καθώς  και στα νομικά πρόσωπα   και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ των οποίων μπορούν να υποβάλλονται   
ευκρινή φωτοαντίγραφα των  πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων τους.  
Υποβάλλονται και γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα  ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και  ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που αναφέρονται  ανωτέρω.  
Υποβάλλονται και γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα  εγγράφων  τα οποία έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 
 
Τα  ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από 
τον εκδότη τους. Σε  αντίθετη περίπτωση τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf. αυτών εκλαμβάνονται ως 
υποβληθέντα φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1του Ν.4250/2014(ΦΕΚ 74 τ. Α΄/26-3-2014) και 
για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται βάση της εν λόγω διάταξης. 
Με την υποβολή της προσφοράς οι συμμετέχοντες σημαίνουν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς τους που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
Τα έντυπα δικαιολογητικά  και στοιχεία  θα κατατεθούν σε ένα  αντίτυπο και στο στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο. 
Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απαιτείται να 
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προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, 
αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου 
περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή,  με εξωτερική ένδειξη 
«Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς» , εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας και 
παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με απόδειξη βέβαιας χρονολογίας. 
Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων,για το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα 
διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α' 
74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και 
εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά 
φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 
(ΦΕΚ Α' 74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την   
αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, 
σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. 
Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική 
διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται 
αμέσως. 
 
Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας και 
ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 
 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 
του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1- 2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 
 
 Υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους για το διαγωνισμό δεν είναι 
αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις 
οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 
 
     Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν 
σε απόρριψη της προσφοράς. 
 
 Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου 
είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην πρoσφoρά ή σε απαιτούμενο στοιχείο αυτής οποιαδήποτε διόρθωση ή 
προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από TOV προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 
πρoσφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή ή σε στοιχεία της διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά 
την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 
 
 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει προσβάλει νομίμως και εμπροθέσμως τη διακήρυξη του διαγωνισμού, 
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την 
προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 
 
 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν 
διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από 
τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο 
 
 Αποκλίσεις από την τεχνική περιγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των 
προσφορών. Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή - απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους 
απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς 
(άρθρα 3 παραγρ. 7 και 20 παραγρ. 4 του ΠΔ118/2007). 
 
 Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους 
απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δε λαμβάνονται υπόψη. 
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2  περ. α΄ του Π.Δ. 

118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται, με την προσφορά του ή με 
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης 
Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν 
εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται. 
 

Άρθρο 9 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών - Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών 

 
     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 
 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ό,τι άλλο απαιτείται 
από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη ,ήτοι  την 1 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/2007) καθώς και στις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της ΥΑ Π 1/2390/16.10.2013. 
 
Ο  χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιοδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία βεβαιώνεται αυτόματα από το 
Σύστημα με υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,    σύμφωνα    με    τα    οριζόμενα    στην παρ.3  του  άρθρου 6 του 
Ν.4155/2013   και   το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013   «Τεχνικές   λεπτομέρειες και  διαδικασίες    λειτουργίας    του 
Εθνικού    Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου ΙΙ της ΥΑ ΠΙ/2390/2013 οι  ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την 
προσφορά  τους σε  ηλεκτρονικό φάκελο εντος της αναγραφόμενης,στην Διακήρυξη προθεσμίας. 

Στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται  ευκρινώς: 
Η   λέξη   «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

                    Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον  Διαγωνισμό . 
Ο   αριθμός   της   Διακήρυξης  
Το αντικείμενο της Διακήρυξης 
Η     ημερομηνία  διενέργειας του ηλεκτρονικού   Διαγωνισμού  
Τα στοιχεία του αποστολέα,(Επωνυμία, Ονοματεπώνυμο, Δεύθυνση,Α.Φ.Μ., τηλέφωνο,e-
mail).  

 
2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής : 
—  Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και , 
—  Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας 
του παρόντος διαγωνισμού. 
 
Α.  Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, 
τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα : 
α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη  (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) 

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, εκτός των ειδικών όρων σε μορφή φύλλου συμμόρφωσης του Κεφαλαίου Ε 
(πίνακας Ι και πίνακας ΙΙ), θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
1. Περιγραφή δικαιολογητικών που θα συνοδεύουν το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, 
2. Υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά  , 

των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας  στην οποία να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ΠΛΗΡΩΣ τους 
γενικούς και ειδικούς όρους για την υλοποίηση της ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας, όπως αυτοί 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε της παρούσης. 
3. Τεχνική έκθεση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε, με 

επισήμανση των τυχόν προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. 
4. Οργανόγραμμα με τη στελέχωση της ομάδας παροχής των ζητουμένων υπηρεσιών (στελέχη και λοιπό 

προσωπικό) και το συντονιστή της, όπου θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανομή ευθυνών μεταξύ των 
μελών της ομάδος, καθώς και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης της σε παρασχεθείσες 
υπηρεσίες. 

Συγκεκριμένα, το οργανόγραμμα αποτελείται από τα εξής υποβαλλόμενα στοιχεία: 
 Δήλωση Ομάδας παροχής της υπηρεσίας από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, συνοδευόμενη από 

κατάλογο του προσωπικού της ομάδας παροχής της υπηρεσίας, καθώς και του λοιπού προσωπικού. Το 
προσωπικό που θα απασχοληθεί κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να κατέχει την απαιτούμενη ειδική 
άδεια security από την αστυνομία. 

 Διάγραμμα Οργάνωσης Ομάδας στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά η στελέχωση (ο συντονιστής, το λοιπό 
προσωπικό της ομάδας παροχής της υπηρεσίας). 

 Έκθεση καθηκόντων στην οποία θα παρουσιάζονται τα προβλεπόμενα καθήκοντα και αρμοδιότητες των 
στελεχών της ομάδας και εφαρμοζόμενες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και ταχεία 
εκτέλεση των εργασιών και η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων. 

5. Έκθεση Μεθοδολογίας στην οποία ο υποψήφιος παρουσιάζει τη μεθοδολογία με την οποία θα παράσχει τις 
ζητούμενες υπηρεσίες, η οποία περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα με κατάτμηση σε επιμέρους 
δραστηριότητες, το χρονοδιάγραμμα με τη χρονική κλιμάκωση των δραστηριοτήτων, τον τρόπο αξιοποίησης του 
δυναμικού και του εξοπλισμού. 

6.Δήλωση των Τεχνικών Μέσων που θα χρησιμοποιήσει ο διαγωνιζόμενος για την εκτέλεση της υπηρεσίας, 
συνοδευόμενη από κατάλογο τεχνικών μέσων 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 
Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» της 
προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf 
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες 
δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν 
απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - 
τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια 
δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται : πχ εγγύηση συμμετοχής, 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
   
 Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της 
ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 
 Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
    
Β. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα 
απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράςόπως αυτή αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β . 
 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
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συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  
Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Από το   σύστημα   εκδίδεται   ηλεκτρονική   απόδειξη υποβολής προσφοράς. 
 
  Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του 
υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 

Άρθρο 10
 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται σε 240  ημέρες  από την επομένη της ημερομηνίας της 
διενέργειας του διαγωνισμού . Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της κατ'ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα άλλων 240  ημερών. Οι 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τον καθοριζόμενο από την παρούσα διακήρυξη χρόνο, 
που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού , καθώς και για το χρόνο που 
αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να 
παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την 
παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
 
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως (ηλεκτρονικά με τον παρεχόμενο από το σύστημα 
τρόπο), εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία,(το αργότερο σε (5) πέντε ημέρες ) πριν από τη λήξη της, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Οι προσφέροντες οφείλουν να 
απαντήσουν μέσα σε τρείς (3) ημέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν 
και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους ,αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά 
ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης 
της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους. 
 
4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η 
διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή 
βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. 
Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 
 

Άρθρο 11
ο 

Προσφερόμενη τιμή 

                                                                     

1.     Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ ανά μήνα. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως. 

2.      Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις  της παρούσης. 

3.     Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

4.     Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

5.     Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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6.     Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά 
έξοδα κ.λπ.), βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. 

8.      Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

9.     Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους, που περιγράφονται στην– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  

10.  Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι και την τελευταία οριστική τμηματική παροχή 

υπηρεσιών. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου πέραν 

του αvτιτίμoυ για τις υπηρεσίες, που θα παρέχει στο Πανεπιστήμιο, βάσει των τιμών της προσφοράς του. 

11.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της 

υπηρεσίας), οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε 

σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.  

12.   Η τιμή θα έχει υπολογισθεί στα πλαίσια της Εθνικής Γενικής  Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), που 

αφορά τους εργαζόμενους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης και τους κανόνες της 

εργατικής νομοθεσίας και δε θα υπολείπεται των κατωτάτων ορίων της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας. 

 
Άρθρο 12

ο
 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών –Στάδια Διαγωνισμού 
 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην , αξιολόγηση 
αυτών,εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων  διατάξεων για την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
και των διαδικασιών της κατά  περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Η αξιολόγηση του Διαγωνισμού πραγματοποιείται   στα   ακόλουθα στάδια: 

 
 

Α’ ΣΤΑΔΙΟ – Ηλεκτρονική αποσφράγιση (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά» 

 
 

1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από 
το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας 
του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - 
ΕΔΔ) εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. 

2. Η Επιτροπή πρoβαίvει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των πρoσφoρώv τέσσερις  (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 7 Ιουνίου  2016 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 

 
3. Εάν η αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί δυνατή  την  7 / 6 / 2016 για τυχόν 

απρόβλεπτο γεγονός (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία ,έκτακτοι  υπηρεσιακοί λόγοι κ.λ.π), αυτή 

θα διεξαχθεί  την 9/ 6 / 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και αν υφίσταται κώλυμα και κατά 

την  νέα ημέρα και ώρα  η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται την πρώτη επόμενη  εργάσιμη 

ημέρα δηλ.  10 / 6 / 2016 ημέρα Παρασκευή. 

Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα ενημερώνει με fax ή με  email όλους του συμμετέχοντες  στον 

Διαγωνισμό, για την αναβολή και την νέα ημερομηνία και ώρα της διενέργειας. Η ως άνω 
αναφερόμενη  αναβολή αποσφράγισης προσφορών  δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση 

αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. 

 

4. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Αμέσως μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  
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5. Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των 
λοιπών στοιχείων αυτών. 

6. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα 

συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού 

(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - ΕΔΔ) προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 
7. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 

ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με 

ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

8. Η αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επι μέρους απαιτούμενα 

σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η ΕΔΔ αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνικής Προσφοράς» και ελέγχει  για τον καθένα από τους συμμετέχοντας την εγκυρότητα και την 

πληρότητα των δικαιολογητικών σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τις κείμενες διατάξεις  

.Επί πλέον προβαίνει στην αντιπαραβολή των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων προσφορών με τα έντυπα 

δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί.  

9. Κατά τη    διαδικασία    ελέγχου των δικαιολογητικών  συμμετοχής, η   Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού,των προσφορών  του Διαγωνισμού μετά από  αντιπαραβολή  των 

ηλεκτρονικών και έντυπων προσφορών, απορρίπτει  προσφορά στην περίπτωση μη ταύτισης των δύο 

.Επίσης,η Επιτροπή Διενέργειας και  Αξιολόγησης των προσφορών του  Διαγωνισμού απορρίπτει 

προσφορά των διαγωνιζομένων,που έχουν υποβάλει ελλιπή  στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα 

στοιχεία  δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας ς Διακήρυξης . Προσφορές που 

απορρίπτονται κατά το στάδιο ελέγχου των  δικαιολογητικών, αποκλείονται  από την περαιτέρω 

αξιολόγηση. 

10. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών  του Διαγωνισμού, ελέγχει τις 

τεχτνικές προσφορές των  υποψηφίων  των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη 

διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τη συμφωνία τους προς τους όρους και 

απαιτήσεις της Διακήρυξης. Προσφορές   που  απορρίπτονται κατά  το στάδιο αξιολόγησης  των 

τεχνικών προσφορών δεν αξιολογούνται  κατά το επόμενο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών. 

11. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από την 

Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά - μέσω της παρεχόμενης από το 

σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων 

ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

χρήστες - οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέξουν 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες 

διευκρινίσεις - συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται. 

12. Κατόπιν, η ΕΔΔ συντάσσει  πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, και εισηγείται τον αποκλεισμό των 
διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή  στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία  δεν 
ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας ς Διακήρυξης και  το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως 
στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του 
διαγωνισμού. 

13. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη 
στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του 
διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του 
Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 
συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

 
  

Β’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση(υπο)φακέλου«Οικονομικής Προσφοράς» 
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1. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά - τεχνικά), κατά το ανωτέρω στάδιο και 
μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν 
υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν 
αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 
πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την 
καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών. 

 
2. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 
ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με 
ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. 

 
3. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες 

των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν 

 
4. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΔΔ των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές 

προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές 
κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. 

5. Η ΕΔΔ συντάσσει πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της 
ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως 
στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης. 

6. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το υπόψη 
στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του 
διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του 
Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους 
συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

 

Γ’ ΣΤΑΔΙΟ–Αποσφράγιση φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»– Κατακύρωση 

 
 Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας απόφασης για το ανωτέρω 

στάδιο, και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή 
Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων, ο/οι προσφέρων/ροντες, στον/στους οποίο/ους 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που 
του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, 
σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στην  παρούσα. Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος 
άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον 
προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται από την 
αρμόδια ΕΔΔ, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές, 
με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 
με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη. 

 Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 

 Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η Επιτροπή του 
διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών και 
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εν συνεχεία μέσω του Συστήματος προβαίνει στην σύνταξη του σχετικού πρακτικού το οποίο υποβάλλει για 
τη λήψη οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 
 Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση τελικής 
απόφασης. 
 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής  των προσφυγών/ή εξέταση από την Επιτροπή 
Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών κατά το προηγούμενο στάδιο κοινοποιείται η απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής επι των τυχόν προσφυγών στους  συμμετέχοντες για την οριστική ανάδειξη αναδόχου 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η  κατακύρωση. Τέλος γίνεταιη  Ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο και 
πρόσκλησή του   εντός δέκα (10) ημερών να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 

 
 Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη απόφασης επί των 
διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα : 
α. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική περιγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από πρoηγoύμεvη 
γvωμoδότηση της ΕΔΔ. 
β. Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της ΕΔΔ. 
γ. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωvισμoύ  «είναι η χαμηλότερη τιμή » . Η 
αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του ΠΔ 60/2007, σε 
συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007. 

δ. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά   η χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση 
γίνεται τελικά στον υποψήφιο με την  χαμηλότερη τιμή των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν 
κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές περιγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

ε. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 
ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του Συστήματος, για την έκδοση απόφασης 
αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την 
ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού της ΕΔΔ για το εκάστοτε στάδιο 
του διαγωνισμού, στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό 
ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του 
διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο 
υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν προσφυγών. 
ζ. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος 
σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. Όταν ο 
συμμετέχων ο οποίος προσφέρει  την χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 
και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως 
επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με 
την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν 
προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα 
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
στ.     Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

η.     Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της 
και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. 

θ.     Η Αναθέτουσα αρχή επίσης δικαιούται να ακυρώνει αζημίως μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον 
αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν. 

ι.      Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο Έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 
να ζητήσει από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της 
Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως. 

 

Άρθρο 13
ο
 

Απόρριψη Προσφορών 
 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 
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 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,  

 αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,  

 αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του έργου,  

 δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας,  

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής στο διαγωνισμό,  

 δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της 
τεχνικής προσφοράς,  

 η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου,  

 η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ. 60/2007 και τηρηθεί η 
ανάλογη διαδικασία,  

 ορίζει χρόνο παροχής υπηρεσιών μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα,  

 ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 240 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών,  

 εάν η προσφορά που υποβληθεί είναι σε τιμές χαμηλότερες από τα προβλεπόμενα όρια στις σχετικές Εθνικές 
Γενικές  Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και τυχόν εκδοθείσες διαιτητικές αποφάσεις.  

 παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,  

 δεν είναι σύμφωνη με τους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας.  

 Κάθε προφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό όταν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού, ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, το 
οποίο διαπιστώθηκε με οποιδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή, και το παράπτωμα αυτό έχει επίπτωση 
στην επαγγελματική συμπεριφορά και φερεγγυότητά του.  

Άρθρο 14
ο
 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού - Ανακοίνωση κατακύρωσης-Υπογραφή Σύμβασης 
 

1. Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και  ανακοινώνεται εγγράφως  στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους συμμετέχοντες, σύμφωνα 
με το άρθρο 23 παρ.1 του Π.Δ.118/07. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, 
το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Μετά την ανακοίνωση της 
κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν 
υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, συμπληρώνεται η σχετική Σύμβαση σύμφωνα με το υπόδειγμα , η 
οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης.  

 2.  Η Αναθέτουσα Αρχή αν κρίνει για οποιονδήποτε λόγο ότι το αποτέλεσμα το διαγωνισμού δεν είναι 
ικανοποιητικό, μπορεί να τον ακυρώσει και να αποφασίσει την επανάληψή του, χωρίς να αποκτά κανένα 
δικαίωμα οποιοσδήποτε από τους συμμετάσχοντες.      

3.     Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της και 
αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές.  

4.     Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη: 

 Η τιμή 

 Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  

 Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των 
υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα 

5.    Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή 
να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:  
α)   για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 
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β)   εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
γ)   εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο και 
δ)  για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. 
ε) Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο 

προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία 
τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά , ο 
διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. 

6.      Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαμηλότερης τιμής, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Γ, της 
παρούσας.  

7.     Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που 
προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες 
προσφορές  (άρθρο 21 παρ. β του ΠΔ 118/2007). 

8.     Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο Έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει 
από την Ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως 
διαμορφουμένου αναλόγως.  

9.     Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο ανάδοχος, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα 
ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Διατάγματος,  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις  διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο με την αμέσως επόμενη 
χαμηλότερη τιμή προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα  ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον με  την  αμέσως 
επόμενη χαμηλότερη τιμή προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους αναδόχους δεν 
προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή  περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

10.  Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του 
άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, 
β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του 
μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία 
όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 

11. Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και  ανακοινώνεται εγγράφως  στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους συμμετέχοντες. Μετά την 
ανακοίνωση της κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση 
τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, συμπληρώνεται η σχετική Σύμβαση σύμφωνα με το 
υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙΙ (Σχέδιο Σύμβασης), η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της 
Κατακύρωσης.  

12. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στο σύνολο του έργου, κατά την κρίση του Πανεπιστημίου.  

13. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον 
ανακηρυχθέντα Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. Υπό την επιφύλαξη 
όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως 
συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

14. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για 
την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά την παρέλευση δεκαημέρου 
από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. 

15. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2522/1997, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής 
από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την 
άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο 
χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά 
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μέτρα, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 έως 6 του πιο πάνω άρθρου.  

16. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατακυρώθηκε το 
Έργο, υπογράφεται Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από 
τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.  

17. Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και 
την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.  

18. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών.  

19. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την 
συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της 
διαδικασίας ή της σύμβασης.  

20. Για θέματα που δε ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που 
ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η 
παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.  

21. Κανένας από τους  υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την 
κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα:  

(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση.  

(β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση του Αναθέτοντα, της Εγγύησης Συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται 
άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.  

22. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα 
στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, μπορεί 
να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη 
διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή 
της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη 
Σύμβαση.  

23. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης 
θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς ή της Εγγύησης Συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση 
της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης 
απαιτούμενο χρόνο και την παράταση για τον ίδιο χρόνο της ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής ή την 
αντικατάστασή της με την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.  

24. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της 
σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της 
συνολικής τιμής των υπηρεσιών, που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α., και θα παραμείνει στην Αναθέτουσα 
Αρχή δύο (2) μήνες πέραν της λήξης της σύμβασης.  

25. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών 
αυτό το δικαίωμα.  

26. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.  

27. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της 
παρούσας.  

28. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει εκτός των άλλων προϋποθέσεων της § 3 του άρθρου 25 
του ΠΔ 118/2007 και τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης και τις εν λόγω προς ανάθεση υπηρεσίες.  

29. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής 
επιστολής στον ανάδοχο.  

30. Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη αναφερόμενη σε 
αυτήν είναι ισχυρή.  

31. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, αποκλειόμενου 
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κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως προδιαγράφεται στη 
διακήρυξη.  

32. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη πρόσθετων, συμπληρωματικών ή νέων υπηρεσιών, αυτές μπορούν να 
ανατεθούν στον Ανάδοχο με διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη διακήρυξη μόνο στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ 4 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007. Η πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου 
που τυχόν θα προκύψει θα υπολογιστεί κατ’ αναλογία με την αμοιβή των σχετικών υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στην αρχική Σύμβαση και στις κοστολογήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και οι 
οποίες δεν αναπροσαρμόζονται. 

 

Άρθρο 15
ο 

Εγγυήσεις 
 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη 
μετάφραση. 

 Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα 
δίνεται σε ευρώ (€). 
1. Εγγύηση Συμμετοχής : 
α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (εκτός ΦΠΑ) της κάθε 
κατηγορίας στην οποία συμμετέχει, ή του συνόλου των κατηγοριών εάν συμμετέχει σε όλες τις κατηγορίες.  

β. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
που καθορίζεται με την παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η 
αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας μπορεί πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Εγγύηση με 
μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 
γ. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφεύγοντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε 
αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας 
ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 
 
2. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 
α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 
συvoλικής συμβατικής αξίας του αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
β. Η εγγύηση συμμετοχής επίσης επιστρέφεται στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς 
τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει 
υποβληθεί παραίτηση από αυτά.  
γ.Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007 (ΚΠΔ). 
Επισημαίνεται ότι : 
1. Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 
του ΚΠΔ που βρίσκονται σε ισχύ, διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της 
προσφοράς του διαγωνιζομένου. 
2. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 
5 του άρθρου 25 του ΚΠΔ που βρίσκονται σε ισχύ, διότι διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες. 
3. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα της παρούσας διακήρυξης 
υποδείγματα. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα 
πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που 
καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη. 
4.Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να 
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παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η 
αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 
τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης του/ων είδους/ειδών. 
5.Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους Αναδόχους, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 
αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  Άρθρο 15, ή να εκπληρώσει 
εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή  του  στο  
διαγωνισμό,  κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του 
Δημοσίου. 

 
‘Αρθρο 16: 

Πληρωμή – Κρατήσεις 
1. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

2.      Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου. 

3.      Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της μηνιαίας συμβατικής αξίας, μετά την οριστική μηνιαία 
παραλαβή των υπηρεσιών (άρθρο 35 παρ. Ια Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής 
υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του 
αναδόχου. 

4.      Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος 
εισοδήματος. 

         Κατά την εκκαθάριση της δαπάνης των σχετικών  τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, θα παρακρατούνται οι 
νόμιμες κρατήσεις στην αξία χωρίς Φ.Π.Α.: 0,10%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 για τις 
λειτουργικές  ανάγκες της Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων και ο  φόρος 4% για προμήθεια 
αγαθών και 8 % για παροχή υπηρεσιών του άρθρου 24 του Ν.2198 /94 

5.      Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 
Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή, δεν 
θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών 
και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

6.      Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο 
του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και 
σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  

7.      Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται 
από κάθε ένα μέλος της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου που  έχει 
αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής Ένωσης ή Κοινοπραξίας, 
και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.  

8.      Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη 
διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (“project 
leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των 
σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα του Έργου. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / 
κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές 
σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως / κοινοπραξίας.   

9.      Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη 
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει 
τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δε θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά 
κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον 
βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

10.   Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο 
άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικότερα : 

α)  Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα 
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β)  Πρακτικό Διαπίστωσης Εργασιών Φύλαξης. 
γ)    Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
δ)   Βεβαίωση  Φορολογικής Ενημερότητας 
ε)     Λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής, όπως αναφέρονται κατά περίπτωση από το Δημόσιο Λογιστικό.  
 

11.  Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, και την έκδοση 
του αντίστοιχου Πρακτικού Διαπίστωσης Εργασιών Φύλαξης από την αρμόδια Επιτροπή. 

12.  Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και β) 
στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο 
χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 
κ.λπ.). 

Άρθρο  17 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας έναντι του προσωπικού 
του, δηλ. καταβολή των νόμιμων αποδοχων, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπομένων από την  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, 
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π., χωρίς καμιά απολύτως ευθύνη του 
Πανεπιστημίου. Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η 
σύμβαση με τον ανάδοχο και θα κηρύσσεται έκπτωτος. Προσφορές κάτω του εργατικού κόστους θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί προσωπικό ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. 
3. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. και των λοιπων Ταμείων, κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης, καθως και με τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας προσωπικού, κ.λ.π. και για κάθε υποχρέωσή 
του προς αυτούς ως εργοδότης. Το προσωπικό του αναδόχου δεν έχει ουδεμία εργασιακή σχέση με το 
Πανεπιστήμιο. 

4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας, για το προσωπικό του και τους τρίτους. Επίσης 
ευθύνεται για κάθε ατύχημα, το οποίο θα συμβεί από οποιαδήποτε αιτία σ’ αυτόν ή στο προσωπικό, που θα 
χρησιμοποιήσει για τη φύλαξη όλων των προαναφερόμενων χώρων.  

5. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, ευθύνεται για την καλή εκτέλεση της εργασίας που του 
ανατέθηκε. 

6. Το προσωπικό, το οποίο θα διαθέσει ο ανάδοχος, θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ευγένεια απέναντι σε 
τρίτους και το προσωπικό, θα τελεί υπό την άμεση επίβλεψη της αρμόδιας Επιτροπής και θα λαμβάνει από αυτή 
τις σχετικές οδηγίες, όταν χρειάζεται. 

7. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για κάθε ζημία ή βλάβη 
που θα προξενηθεί στο Πανεπιστήμιο, στις εγκαταστάσεις, στο προσωπικό του ή στους τρίτους και θα οφείλεται 
σε αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων του, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και για 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης αυτής, εντός των ορίων της ασφαλιστικής κάλυψης και σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.  

8. Ο ανάδοχος θα τηρεί «βιβλίο ή βιβλία συμβάντων» όπου θα καταχωρούνται ανά πάσα στιγμή όλα τα συμβάντα 
σχετικά με τη φύλαξη, θα ενημερώνεται δε σε καθημερινή βάση η αρμόδια Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής.  

9. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει σε Ασφαλιστική Εταιρεία της επιλογής του τον κίνδυνο 
της Γενικής Ασφαλιστικής Ευθύνης για ζημιές ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο κτηριακό συγκρότημα ή 
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο εργαζόμενο σε αυτό προσωπικό, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από 
αποκλειστική αμέλεια της αναδόχου Εταιρείας ή των υπαλλήλων της, σε περίπτωση συμβάντος ή συμβάντων 
καλυπτόμενων από το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους ειδικούς και γενικούς όρους αυτού, 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων, οι οποίοι εγείρουν αξίωση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της 
ασφαλιστικής περιόδου. 

10. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωρίσει εξ αρχής το όνομα του Πανεπιστημίου ως καλυπτόμενου 
στην ασφαλιστική εταιρεία από την ως άνω ασφάλιση και να διατηρεί σε ισχύ την παραπάνω ασφαλιστική 
κάλυψη, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.  

11. Κάθε τροποποίηση, ακύρωση ή λήξη του παραπάνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα γνωστοποιείται στα 
ενδιαφερόμενα μέρη προ τριών (3) τουλάχιστον ημερών, εγγράφως.  

12. Σε 5 ημέρες από την έναρξη παροχής υπηρεσιών με βάση την παρούσα σύμβαση, ο ανάδοχος θα παραδώσει 
στο Πανεπιστήμιο πιστοποιητικά, τα οποία θα υποδεικνύουν τη σύναψη της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης.   

13. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που 
απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με το Πανεπιστήμιο εκτός του ληξιπρόθεσμου μέρους της αμοιβής 
του, το οποίο μπορεί με έγκριση του Πανεπιστημίου να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 
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14. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 
μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία 
να τα αναφέρει εγγράφως και αιτιολογημένα προς το Πανεπιστήμιο. 

15. Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο της φύλαξης θα είναι αποκλειστικά προσωπικό του αναδόχου και δεν 
θα έχει ουδεμία σχέση με το Πανεπιστήμιο, θα διαθέτει δε υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού την 
απαιτούμενη ειδική άδεια security από την αστυνομία και θα έχει την έγκριση και αποδοχή της αναθέτουσας 
αρχής. 

16. Το προσωπικό που θα αναλάβει τη φύλαξη πρέπει να είναι άριστα εκπαιδευμένο στη φύλαξη χώρων, στη χρήση 
σωστικών και πυροσβεστικών μέσων και να είναι πιστοποιημένο για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.  

17. Το προσωπικό θα εκπαιδευτεί ειδικά στα υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας των χώρων του κτηρίου 
ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.  και της Κεντρικής Πύλης(σύστημα κλοπής, σύστημα έλεγχου προσπέλασης (access control), 
σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, κ.λ.π.) και γενικά στις απαιτήσεις χρήσης των συστημάτων 
ασφαλείας, αλλά και στις αλλαγές που θα προταθούν.  

18. Ο έλεγχος του προσωπικού και οι σχετικές εντολές θα δίδονται από το αρμόδιο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, 
επίσης τυχόν αλλαγές των προγραμμάτων θα γίνονται με άδεια της αναθέτουσας  αρχής.  

19. Το απασχολούμενο προσωπικό θα αντικαθίσταται σε κάθε περίπτωση, μετά από σύμφωνη γνώμη της 
αναθέτουσας  αρχής.  

20. Οι διαδικασίες φύλαξης θα καθορίζονται αποκλειστικά από το Πανεπιστήμιο. Δε θα γίνονται δημόσια γνωστές, 
ούτε θα κοινοποιούνται ή θα κοινολογούνται στο υπόλοιπο προσωπικό του αναδόχου, παρά μόνο σε εκείνο 
που κρίνεται απολύτως απαραίτητο για να αναλάβει την υλοποίησή τους ύστερα από συνεννόηση με τα 
αρμόδια και υπεύθυνα στελέχη του αναδόχου 

 

Άρθρο 18 
Παραλαβή της  παροχής υπηρεσιών  

Η Παραλαβή των Υπηρεσιών θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

 
Άρθρο  19 

Ανωτέρα  Βία 
                                                
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
 

2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 
 

3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
 

 (1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του  καταστήματος του αναδόχου,  
 

(2)  Πλημμύρα,  
 

(3)  Σεισμός,  
 

(4)  Πόλεμος, κ.λ.π. 
 

           (5)Γενική   ή   μερική   πυρκαγιά   στο   κατάστημα 
 
           (6) Εμπορικός   αποκλεισμός   μεταφορών   (Διεθνούς Δικτύου)

 

 

           (7)Εμπορικός   αποκλεισμός   εισαγωγής   (EMBARGO) 
 

 
 

 
4. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 

στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
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Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο ανάδοχος τον απαλλάσσει 
από τις συνέπειες της μη εκτέλεσης του έργου καθαρισμού, με την υποχρέωση της μηνιαίας αμοιβής του 

αναδόχου από το Πανεπιστήμιο κανονικά 
Άρθρο  20 

                                                                    Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 

 1.   Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση μη φύλαξης ορισμένου ή ορισμένων χώρων με υπαιτιότητά του, που θα 
προκύπτει από το πρακτικό διαπίστωσης εργασιών, να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης, ποσοστό ίσο με το 5% επί της μηνιαίας τιμής της προσφοράς του, για το συγκεκριμένο χώρο ή 
χώρους που δε θα φυλάσσεται. 

2.      Στον ανάδοχο, σε περίπτωση πλημμελούς φύλαξης ορισμένου ή ορισμένων χώρων με υπαιτιότητά του, που θα 
προκύπτει από το Πρακτικό Διαπίστωσης Εργασιών Φύλαξης, και αφού έχει προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση 
προς αυτόν, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, ποσό ίσο με 20% της μηνιαίας τιμής της προσφοράς του.  

3.      Αν παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών πέραν του προβλεπομένου για την αποκατάσταση 
της παροχής των υπηρεσιών, ο ανάδοχος  κηρύσσεται έκπτωτος. 

4.      Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 
και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

5.      Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 

6.      Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης 

 
Άρθρο 21 

Ενστάσεις-Προσφυγές 
 
1. Ενστάσεις–προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους  και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 

του Π.Δ 118/2007 και με το άρθρο 4 του  Ν. 3886/2010, όπως  τροποποιήθηκε με το  άρθρο 63 του Ν.4055/2012. 
 
 2. Οι Ενστάσεις–προσφυγές  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία, αφότου ο υποψήφιος ανάδοχος 

έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης. 
 
3.Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 
κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συμπληρώνοντας την 
ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας το 
υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε 
περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα 
του ταχυδρομείου. 
4. 
Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν 
υπάρχει, περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της 
ένστασης, όπως αυτή έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης 
λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς -χρήστες, με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET  του Υπουργείου 
Οικονομικών σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών  και  σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια  υπηρεσία βάσει του Ν.3943/2011 ( ΦΕΚ/Α/66/31-3-11) και της 
Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παράβολου» ΠΟΑ 1 163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως. Κάθε φορά 
αυτά ισχύουν. 
 
5. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων 
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωσης Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως : 
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 
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• Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής/ένστασής τους. 
Αναλυτικά, μετά την υποβολή τυχόν προσφυγής η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων - Προσφυγών προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτής, και εκδίδει σχετικό πρακτικό το οποίο υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη σχετικής 
απόφασης. Η εκδοθείσα απόφαση επί της προσφυγής κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος στον 
προσφεύγοντα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας.  
 
6. Οι προσφεύγοντες λαμβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, του 
σώματος της αποφάσης μετά του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων - Προσφυγών, στο Σύστημα καθώς 
και την αποστολή σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό σε 
αυτούς. 
 
 

Προσφυγή/Ένσταση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

Άρθρο 22 
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

 
1. Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με 
την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 
2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

Δικαστήρια του Ν. Ιωαννίνων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
   3.     Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

Άρθρο 23
ο
 

Αποκλεισμός Προμηθευτή 
 
Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου και ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, μπορεί να αποκλεισθεί προμηθευτής από συγκεκριμένη 
προμήθεια ή από τους διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία 
προμήθειας ακολούθως και προς τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ΠΔ 118/2007 

 
Άρθρο 24

ο 

Τόπος παροχής υπηρεσιών Φύλαξης 

Σαν τόπος παροχής των υπηρεσιών φύλαξης ορίζονται όλοι οι χώροι (εσωτερικοί και εξωτερικοί) του κτηρίου 
ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  και η φύλαξη της Κεντρικής Πύλης μετά από 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
 

Άρθρο 25
ο 

Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει 
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Επίσης, 
υποχρεούται να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ειδικότερα, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου 
κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού, θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή 
δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέχεται στην αντίληψή του, κατά 
την εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα. Την αυτή υποχρέωση 
επιβάλλει και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

Ο Ανάδοχος μπορεί να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους και συνεργάτες ασχολούνται 
άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι αυτοί είναι σε πλήρη  γνώση και συμφωνούν με τις 
υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους με 
οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν, ενόψει της εκτέλεσης του παρόντος Έργου. Σε κάθε περίπτωση, 
απαγορεύεται η χρήση ή η εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς 
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διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού.  Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν 
είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους 
κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της 
διαφυγής,διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. 

 

Άρθρο 26
ο 

 

Λοιποί Όροι 
 

 Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιων σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/τ. Α’/10-7-2007) «Κανονισμός 
Προμηθειών του Δημοσίου», των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 του Π.Δ. 346/12-10-98 και του Ν. 2741/99. 

 Το Πανεπιστήμιο, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου, μπορεί να 
αναθέτει στον Ανάδοχο τη φύλαξη και άλλων χώρων, καθώς και εργασίες φύλαξης, πέραν των καθοριζόμενων 
στη παρούσα διακήρυξη, ανάλογα με τις ανάγκες (εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου, εκδηλώσεις φοιτητών, 
φοιτητικές εκλογές κλπ.), με τους ίδιους όρους, και με τιμές όπως αυτές δίδονται στην αρχική του προσφορά, με 
πρόσθετη επιβάρυνση και πάντα μέσα στα όρια του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης και για χρόνο που 
δεν μπορεί να ξεπερνά το χρόνο ισχύς της αρχικής σύμβασης. 

 Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης να προβεί, ανάλογα με τις ανάγκες 
του σε αυξομείωση κάποιων εργασιών με αντίστοιχη αυξομείωση κόστους, εφόσον πρόκειται για παρόμοιες 
εργασίες, μετά από έγκριση του αρμοδίου οργάνου, εντός των ορίων του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/07. Η μείωση 
μπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και 50% και η αύξηση μπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και 15%, με μείωση 
ή αύξηση του αντίστοιχου κόστους. Σε αυτή την περίπτωση, ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγκαίρως από την 
αρμόδια υπηρεσία. 

 Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από 
κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση των εργασιών του αναδόχου. 

 Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 
άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου. 

 Οι υπηρεσίες φύλαξης αρχίζουν μετά την υπογραφή της Σύμβασης, και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του 
αναδόχου από το Πανεπιστήμιο, που θα ορίζει την ημερομηνία και ώρα έναρξης φύλαξης κάθε χώρου. 

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση 
των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

 Απαγορεύεται στον ανάδοχο η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των εργασιών φύλαξης, χωρίς την έγκριση του 
Πανεπιστημίου. 

 Οι από την  σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλομένου κατά του Π.Ι. συμφωνούνται και είναι 
ανεκχώρητες. Επιτρέπεται μόνο η εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του τιμήματος προς αναγνωρισμένες τράπεζες 
με προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:                                  ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 1. Τεχνική Προσφορά 

Μέρος Α: Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καταθέτει τεχνική προσφορά που περιλαμβάνει: 

1.  Τους Ειδικούς Όρους σε μορφή φύλλου συμμόρφωσης (ημερομηνία -υπογραφή και σφραγίδα) του κεφαλαίου Ε  

 προαιρετική αναφορά σχολίων για την καλύτερη περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών 

2.  Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Κεφαλαίου Α της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά 

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καταθέτει οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να συνταχθεί –επί ποινή 
αποκλεισμού - σύμφωνα με τον ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΥΛΑΚΑ και τον 
ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Όλοι οι πίνακες της οικονομικής 
προσφοράς θα υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου. Οι τιμές που θα δοθούν 
με την προσφορά είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια του Έργου και αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή 
αυτών. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αποκλείεται 
δε η υποβολή νέας προσφοράς ή η τροποποίηση της υποβληθείσας. 

2. Απαράβατος όρος είναι η οικονομική προσφορά να περιλαμβάνει τα εξής “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ 
Ν.3863/2010 (ΦΕΚ115/τ.Α΄/15-7-2010)»: 
α. τον αριθμό εργαζομένων 
β. τις ημέρες και ώρες εργασίας 
γ. το ύψος του ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων 
δ. το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα ποσά των αποδοχών 
ε. την συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
 
Επίσης η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής 
υπηρεσιών, κόστος αναλωσίμων, εργολαβικό κέρδος και νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις  
και το κόστος της ετήσιας δαπάνης για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Ως εύλογο διοικητικό κόστος δεν μπορεί, επί 
ποινή αποκλεισμού, να υπολογιστεί χαμηλότερο από το 1% της συνολικής οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα 
με την αριθμ. 873/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου  Αθηνών.  

 
3. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. 

4. Η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.  

5. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

6. Το Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε ξεχωριστή γραμμή.  

7. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. 

8. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση 
των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια 
των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο. 

         Οικονομικές προσφορές που δεν καλύπτουν τουλάχιστον το κόστος των αμοιβών και της ασφάλισης του 
προσωπικού φύλαξης που θα χρησιμοποιηθεί ,λαμβάνοντας υπ΄όψιν την ισχύουσα, κατά τον χρόνο υποβολής 
της προσφοράς ,οικεία Συλλογική Σύμβαση των εργαζομένων σε Ιδιωτικές Εταιρείες –Επιχειρήσεις Παροχής 
Υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας Κτιρίων όλης της χώρας και δεν πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας  
των εργαζομένων κ.λ.π. καθώς και τα άλλα νόμιμα κόστη δεν θα γίνει δεκτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:                                              ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

H αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

Η τελική επιλογή του Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (άρθρο 20 του 
Π.Δ. 118/2007). 

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η χαμηλότερη τιμή εκ των προσφορών οι οποίες έχουν κριθεί 
ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσης Διακήρυξης. 

 

   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:                              ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 
ΓΕΝΙΚΑ  

  
Αντικείμενο του έργου είναι η φύλαξη των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτηρίου ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε 

«Σταύρος Νιάρχος», το οποίο ανήκει  στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς και η φύλαξη της Κεντρικής Πύλης  . 
 
Για το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα της φύλαξης προτείνεται ο χωροταξικός διαχωρισμός των χώρων σε 

τρείς(3)  ομάδες. 
 

1. Κτιριακό συγκρότημα Διοίκησης και Εκπαίδευσης (γραφεία προσωπικού, αίθουσες διδασκαλίας, 
αμφιθέατρο, Βιβλιοθήκη, κ.λ.π.) 

 
2. Κτιριακό συγκρότημα Ξενώνα 
 
3. Κεντρική Πύλη 

 
 

Ο διαχωρισμός αυτός είναι ενδεικτικός και αποτελεί την βάση υπολογισμού της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό, καθώς και τη βάση σύνταξης της οικονομικής προσφοράς από τους 
υποψηφίους αναδόχους. 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω για κάθε ημέρα ο ελάχιστος αριθμός φυλάκων θα είναι (9) εννέα  σε 24ωρη 

βάση, για όλες τις ημέρες του έτους συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και επίσημων αργιών. 
 
Οι εννέα  (9) φύλακες θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία από 3-6 έτη και να είναι ηλικίας άνω των 25 

ετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε:       ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙ.Κ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(((ααα )))    Για τη φύλαξη όλων των χώρων του ΔΙ.Κ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 
και της Κεντρικής Πύλης»                (((βββ )))  

(((γγγ )))    (((δδδ )))    (((εεε )))    

α/α Τεχνικές Προδιαγραφές YΠΟΧΡ/ΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟ
Υ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

1.  Η Φύλαξη θα είναι συνεχής σύμφωνα με τους όρους και στους χώρους που 
περιγράφονται στη διακήρυξη.  

ΝΑΙ 
  

2.  Αναλυτική Περιγραφή των υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας 
του έργου (διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, αντιμετώπιση κρίσεων, 
ομάδες κρίσεων, δομή ομάδας κρίσεων, σχεδίαση, ρολόι ανταπόκρισης σε 
κρίση, μέσα και εφόδια, αναφορά ενεργειών ανάλυσης, καθήκοντα 
προσωπικού σε περίοδο κρίσεων - αντιμετώπιση κινδύνων, εφεδρεία 
προσωπικού, ενημέρωση και επικοινωνία, σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης 
ανάγκης, ενέργειες σε πιθανό σεισμό).  

ΝΑΙ 

  

3.  Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση εκτάκτων και επειγουσών 
αναγκών να προσέλθει άμεσα με το απαραίτητο προσωπικό, μετά από 
συνεννόηση με τον υπεύθυνο του κτηρίου, για την άμεση αντιμετώπιση 
τους.  

ΝΑΙ 

  

4.  Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αδυνατεί να αντιμετωπίσει, να ενημερώνει 
την αρμόδια Επιτροπή Διαπίστωσης Υπηρεσιών Φύλαξης του κτηρίου. 

ΝΑΙ 
  

5.  Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει 
υπόψη του τις οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση 
των υπηρεσιών φύλαξης.  

ΝΑΙ 

  

6.  Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 
αναδόχου ή τρίτων. 

ΝΑΙ 

  

7.  Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη τήρηση των διατάξεων της 
εργατικής νομοθεσίας έναντι του προσωπικού του δηλ. καταβολή 
νομίμων αποδοχών οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 
κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή τις σχετικές 
διαιτητικές αποφάσεις, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική 
κάλυψη, καταβολή των νόμιμων αυξήσεων και των επιδομάτων, όροι 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ., χωρίς καμία απολύτως 
ευθύνη του Πανεπιστημίου. 

ΝΑΙ 

  

8.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική νομοθεσία , 
αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 

ΝΑΙ 

  

9.  Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. και των λοιπών 
Ταμείων, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και με τα Δώρα 
Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας προσωπικού, κ.λ.π. και για κάθε υποχρέωση 

ΝΑΙ 
  



 
45 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(((ααα )))    Για τη φύλαξη όλων των χώρων του ΔΙ.Κ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 
και της Κεντρικής Πύλης»                (((βββ )))  

(((γγγ )))    (((δδδ )))    (((εεε )))    

α/α Τεχνικές Προδιαγραφές YΠΟΧΡ/ΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟ
Υ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

του προς αυτούς ως εργοδότης. Το προσωπικό του αναδόχου δεν έχει 
ουδεμία εργασιακή σχέση με το Πανεπιστήμιο. 

10.  Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού θεωρημένη 
από την Επιθεώρηση Εργασίας που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το 
ωράριο εργασίας κάθε εργαζόμενου. 

ΝΑΙ 
  

11.  Ο ανάδοχος μετά από συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να 
καταθέτει στο τέλος κάθε μήνα ονομαστική κατάσταση με το προσωπικό 
που θα απασχολήσει τον επόμενο μήνα, την ειδικότητα τους, τις ώρες 
απασχόλησης τους και οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση 
της Επιθεώρησης Εργασίας και να παραδίδει αυτή στην αρμόδια Επιτροπή 
Διαπίστωσης Υπηρεσιών Φύλαξης του κτηρίου. 

ΝΑΙ 

  

12.  Ο ανάδοχος υποχρεούται με την εξόφληση κάθε εργαζομένου, να χορηγεί 
απόδειξη του ποσού που καταβλήθηκε. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα 
να ζητά εξοφλητικές αποδείξεις του μισθού των εργαζομένων. 

ΝΑΙ 
  

13.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί προσωπικό, το οποίο θα πρέπει 
πριν την  τοποθέτηση να διαθέτει ειδική άδεια, να έχει την έγκριση και 
αποδοχή του Πανεπιστημίου, ύστερα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας 
του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας. Επίσης το προσωπικό θα 
αντικαθίσταται σε κάθε περίπτωση και μόνο μετά την έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση του ίδιου Τμήματος.  

ΝΑΙ 

  

14.  Nα τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων 
και να είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 
ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του.  

ΝΑΙ 
  

15.  Ο ανάδοχος ευθύνεται για την εποπτεία του προσωπικού του. Η εποπτεία  
ασκείται από διορισμένο εκπρόσωπό του, στον καθορισμένο τόπο 
εργασίας. Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του αναδόχου θα πρέπει κατά 
καιρούς να διαθέτει χρόνο για διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις με τον 
υπεύθυνο του Πανεπιστημίου για θέματα που τυχόν θα ανακύψουν στην 
πράξη, θέματα αμοιβαίας ενημέρωσης και παραλαβή εγγράφων αναφορών, 
όπου και όταν αυτές απαιτούνται. 

ΝΑΙ 

  

16.  Η φύση, οι συνθήκες και καταστάσεις των καθηκόντων του μπορεί να τον 
υποχρεώνουν να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία λήψεως αποφάσεων και 
ανάληψης ταχειών ενεργειών με δική του ευθύνη. Για τους λόγους αυτούς 
πρέπει να είναι πάντοτε ενήμερος των ειδικών καθηκόντων του, ώστε να 
μπορεί να αντιμετωπίζει αποκλειστικά τέτοια θέματα. 

ΝΑΙ 

  

17.  Υποχρεούται να παραλαμβάνει και να παραδίδει τα καθήκοντά του σε 
προκαθορισμένο χρόνο, και για κανένα λόγο δεν θα πρέπει να εγκαταλείπει 
τη θέση του, εάν ο αντικαταστάτης του δεν έχει έρθει και δεν έχει 
ενημερωθεί ο κεντρικός σταθμός της εταιρείας. 

ΝΑΙ 

  

18.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί πιστά τα ειδικά ανατιθέμενα 
καθήκοντα και να διατηρεί μια επιμελή στάση ως προς τις υποχρεώσεις του 
προς το Πανεπιστήμιο. 

ΝΑΙ 
  

19.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να είναι εχέμυθος πάνω σε κάθε τι που 
αφορά τη λειτουργία και το προσωπικό του Πανεπιστημίου. 

ΝΑΙ 
  

20.  Κατά την άσκηση των καθηκόντων του υποχρεούται να είναι σοβαρός, 
προσεκτικός, παρατηρητικός και αποτελεσματικός και πρέπει να 

ΝΑΙ 
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(((ααα )))    Για τη φύλαξη όλων των χώρων του ΔΙ.Κ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 
και της Κεντρικής Πύλης»                (((βββ )))  

(((γγγ )))    (((δδδ )))    (((εεε )))    

α/α Τεχνικές Προδιαγραφές YΠΟΧΡ/ΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟ
Υ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

συμπεριφέρεται προς τρίτους με ευγένεια, θάρρος και αποφασιστικότητα. 

21.  Υποχρεούται να παρέχει ασυρμάτους στο προσωπικό φύλαξης καθ’ όλο το 
εικοσιτετράωρο. 

ΝΑΙ 
  

22.  Υποχρεούται να είναι πάντοτε καθαρός, να έχει καλή εμφάνιση και να είναι 
σε καλή φυσική κατάσταση. 

ΝΑΙ 
  

23.  Υποχρεούται να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα οποία νομίμως του έχουν 
ανατεθεί, σύμφωνα με τις καθορισθείσες και συμφωνηθείσες διαδικασίες. 

ΝΑΙ 
  

24.  Υποχρεούται να συμπληρώνει και να υποβάλει τα καθορισμένα έγγραφα και 
εκθέσεις στην εταιρεία και στο Πανεπιστήμιο. 

ΝΑΙ 
  

25.  Υποχρεούται να απαγορεύει την είσοδο στους μικροπωλητές, καθώς και σε 
άσχετα άτομα τις μη εργάσιμες ώρες. 

ΝΑΙ 
  

26.  Υποχρεούται να τηρεί ειδικό βιβλίο εισερχομένων ατόμων σε κάθε κτηριακό 
συγκρότημα, καθώς και να καταγράφει και ελέγχει οχήματα και λοιπό 
εξοπλισμό. 

ΝΑΙ 
  

27.  Υποχρεούται να διενεργεί συνεχή περιπολία στους εσωτερικούς χώρους για 
την απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας, καθώς και να ελέγχει αυτούς 
προκειμένου να εντοπισθούν άτομα, ανασφάλιστα παράθυρα και πόρτες, 
διαρροή νερού, λειτουργούντα κλιματιστικά κλπ. 

ΝΑΙ 

  

28.  Υποχρεούται να διενεργεί εξωτερικούς ελέγχους περιμετρικά του κτηρίου 
σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

ΝΑΙ 
  

29.  Υποχρεούται να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει έγκαιρα κάθε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, ένοπλη ληστεία, απειλή βόμβας, κλπ). 

ΝΑΙ 
  

30.  Υποχρεούται να πραγματοποιούνται έφοδοι εποπτών. ΝΑΙ   

31.  Κάλυψη αστικής ευθύνης για κάθε ζημιά ή απώλεια από αμέλεια του 
αναδόχου. 

ΝΑΙ 
  

32.  Η φύλαξη θα περιλαμβάνει υπηρεσίες για όλες τις ημέρες και ώρες 
συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων και επίσημων Αργιών 
του Πανεπιστημίου. 

ΝΑΙ 
  

33.  Στις παραπάνω περιπτώσεις υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται και 
υπηρεσίες εποπτείας κατά τη διάρκεια αθλητικών φοιτητικών αγώνων 
εντός της Πανεπιστημιούπολης, διαφόρων εκδηλώσεων (π.χ. ορκωμοσίες 
αποφοίτων, τελετές υποδοχής φοιτητών, κ.λ.π.). Οι εκδηλώσεις αυτές 
ενδεχόμενα να γίνονται σε εργάσιμες ή σε μη εργάσιμες ημέρες, όπως 
Σαββατοκύριακα, επίσημες αργίες. Σημειώνεται ότι για την παροχή των επί 
πλέον αυτών υπηρεσιών ουδεμία οικονομική επί πλέον απαίτηση θα έχει ο 
ανάδοχος πέραν των συμφωνηθέντων. 

ΝΑΙ 

  

34.  Το απασχολούμενο προσωπικό του αναδόχου σε καμία περίπτωση δε θα  
αντικαθίσταται, εφόσον δε θα υπάρχει σχετική απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ύστερα από εισήγηση της παραπάνω Επιτροπής.  

ΝΑΙ 
  

35.  Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιονδήποτε δικαιωμάτων 
του αναδόχου που θα απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί.  

ΝΑΙ 
  

36.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στο τέλος κάθε μήνα δελτία 
Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας, καθώς και το πρόγραμμα 
ωρών εργασίας του προσωπικού θεωρημένο μαζί με τις εξοφλητικές 

ΝΑΙ 
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(((ααα )))    Για τη φύλαξη όλων των χώρων του ΔΙ.Κ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 
και της Κεντρικής Πύλης»                (((βββ )))  

(((γγγ )))    (((δδδ )))    (((εεε )))    

α/α Τεχνικές Προδιαγραφές YΠΟΧΡ/ΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟ
Υ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η 

αποδείξεις. 

37.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους προς φύλαξη χώρους 
για να λάβουν πλήρη γνώση από τον αρμόδιο του κτηρίου. 

ΝΑΙ 
  

38.  Το Πανεπιστήμιο δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση 
εκ μέρους οιουδήποτε μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή του 
εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κατά μήνα αμοιβής του αναδόχου.  

ΝΑΙ 
  

 

39.  Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή απώλεια που θα 
προξενηθεί στους προς φύλαξη χώρους, στα υλικά ή αντικείμενα που 
βρίσκονται σ’ αυτούς και υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση αυτών, 
διαφορετικά το Πανεπιστήμιο θα τις αποκαθιστά σε βάρος και για 
λογαριασμό του αναδόχου.  

ΝΑΙ 

  

40.  Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 
αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την φύλαξη 
των κτηρίων. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής 
αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 
αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου ή της ασφάλισής του σε 
ασφαλιστικά ταμεία. 

ΝΑΙ 

  

41.  Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν 
άδεια παραμονής και άδεια εργασίας για την Ελλάδα.  

ΝΑΙ 
  

42.  Το προσωπικό που θα διαθέτει ο ανάδοχος, δεν θα είναι μικρότερο σε 
αριθμό από αυτόν που αναφέρεται στο συνημμένο στη διακήρυξη πίνακα, 
ώστε τα κτήρια να είναι πάντοτε ασφαλή.  

ΝΑΙ 
  

43.  Αδεια λειτουργίας  του Ν.2518/1997 και υποχρεούνται να διατηρούν σε 
ισχύ καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή ανάλογη άδεια αν πρόκειται για 
εταιρεία με έδρα την αλλοδαπή. 

ΝΑΙ 
  

44.  Η φύλαξη θα γίνεται από κατάλληλο εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό 
ηλικίας άνω των 25 ετών. 

ΝΑΙ 
  

45.  Σε περίπτωση κατά την οποία με απόφαση των οργάνων της Πολιτείας 
ρυθμιστεί με διαφορετικό τρόπο η αντιμετώπιση των αναγκών φύλαξης, η 
εργολαβία δύναται να περιορισθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ή και να 
διακοπεί. Για τη διακοπή ή τον περιορισμό της εργολαβίας πάνω από το 
ποσοστό του 20% θα προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση δύο (2) μηνών  

 

ΝΑΙ 

  

46.  Σε περίπτωση πλημμελούς φύλαξης και αφού έχει προηγηθεί έγγραφη 
προειδοποίηση προς τον ανάδοχο, θα επιβάλλεται περικοπή 20% επί της 
μηνιαίας αποζημίωσης φύλαξης του χώρου. 

ΝΑΙ 
  

 
      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ –ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ  
 

1) Διαπίστωση, αναφορά συμβάντων και επί 24ωρου φύλαξη - έλεγχος της Πύλης εισόδου της 
Πανεπιστημιούπολης. 

2) Εμφανή παρουσία στην Πύλη, επιτήρηση, διαπίστωση της καλής κατάστασης των κτηριακών εγκαταστάσεων και 
των κοινόχρηστων χώρων, μέριμνα για κάθε περιστατικό που αναφέρεται στην Πύλη και καταγραφή του στο 
βιβλίο συμβάντων.  

3) Αποφυγή διαπληκτισμών με τους φοιτητές και τυχόν προκλήσεων από όσους αρνούνται να συμμορφωθούν στις 
συστάσεις των φυλάκων. 
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4) Απαγόρευση εισόδου οχημάτων που επιθυμούν να εισέλθουν στην Πανεπιστημιούπολη (αγροτικά, VAN, 
φορτηγά τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα). Αν κατά την κρίση του φύλακα κάποιο όχημα θεωρείται ύποπτο 
μπορεί να μην επιτρέψει την είσοδο του στην Πανεπιστημιούπολη και να καταγραφεί ο αριθμός των πινακίδων 
του.   

5) Έλεγχος και κλείδωμα των εισόδων των κτηρίων της Πανεπιστημιούπολης (Μεταβατικό, Ιατρική, Πληροφορική, 
Μαθηματικό, Φυσικό, Χημικό, Παιδαγωγικό και Φιλοσοφική) καθημερινά από τις 22:00 έως 23:00. 

6) Η μπάρα στην κεντρική είσοδο θα κλείνει καθημερινά από τις 22:00 έως και 7:00 το πρωί, το Σάββατο από τις 
18:00 και την Κυριακή όλη την ημέρα.  

7) Η μπάρα προς την πλευρά της Πεδινής θα κλείνει καθημερινά στις 18:00 και η μπάρα προς την πλευρά του 
Νεοχωρόπουλου θα κλείνει καθημερινά στις 21:00 και θα ανοίγουν στις 7:00 το πρωί. 

8) Έλεγχος και κλείδωμα των εισόδων του ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε. (κτήριο Διοίκησης ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος») 
καθημερινά στις 22:00 

9) Οι είσοδοι στο κτήριο διοίκησης να παραμένουν ανοιχτές καθημερινά από τις 7:00 το πρωί ως τις 22:00 το 
βράδυ, το Σάββατο και την Κυριακή από τις 8:00 έως τις 20:00 το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση το κτήριο Διοίκησης 
παραμένει ανοιχτό σύμφωνα με τις  εκάστοτε ανάγκες ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο 
ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε. και τροποποιούν το παραπάνω ωράριο. 

10) Κάθε 3 ώρες επί 24ώρου βάσεως περιπολία στους χώρους του ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε. (εσωτερικούς και εξωτερικούς) σε 
προκαθορισμένες ώρες ή/και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (ύποπτο όχημα, ύποπτη κίνηση, επείγουσες 
καταστάσεις. 

11) Καθημερινή αναφορά βλαβών, δυσλειτουργιών στον υπεύθυνο 
12) Συνεργασία με το προσωπικό του ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε. και παροχή υπηρεσιών πάσης φύσης, όταν ζητηθεί 
13) Έλεγχος αιθουσών μετά το πέρας των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Π.Ε.Ε. (π.χ. κλείσιμο 

παραθύρων, κλείδωμα αιθουσών, κλείσιμο κλιματισμού, παράδοση εξοπλισμού ή/και ξεχασμένων αντικειμένων 
στα αρμόδια γραφεία. 

14) Τήρηση προγράμματος διάθεσης αιθουσών 
15) Τήρηση κανονισμού λειτουργίας κτηρίου (π.χ. απαγόρευση καπνίσματος, χρήσης αλκοολούχων ποτών ή άλλων 

ουσιών. 
16) Ανάληψη βάρδιας τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την ώρα έναρξης και αποχώρηση τουλάχιστον 10 λεπτά μετά τη 

λήξη ώστε να υπάρχει χρόνος για αλληλοενημέρωση. 
17) Έλεγχος προσβάσεων, παροχών ρεύματος, ηλεκτρικών συσκευών παροχών νερού, συστημάτων πυρόσβεσης και 

καταγραφή αποτελεσμάτων. 
18) Καταγραφή προβλημάτων συντήρησης. 
19) Να μην παρακολουθεί τηλεόραση ή να ασχολείται με ηλεκτρονικό υπολογιστή και να μην εκτελεί οποιαδήποτε 

άλλη δραστηριότητα που δε σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. 
20) Άναμμα- σβήσιμο λαμπτήρων εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού. 
21) Επίδοση κλειδιών. 
22) Παροχή πληροφοριών στο κοινό. 
23) Κατά τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα δεν δίνονται κλειδιά των κτηρίων σε φοιτητές χωρίς την άδεια του 

Προέδρου του εκάστοτε Τμήματος. 
24) Οι φύλακες συνεργάζονται με τους Υπευθύνους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για να έχουν ολοκληρωμένη 

εικόνα των υποχρεώσεών τους . 
25) Επιτηρούν όλους τους χώρους, εσωτερικά και εξωτερικά και απομακρύνουν τους μη έχοντες σχέση με το 

Πανεπιστήμιο . 
26) Απομακρύνουν τους μικροπωλητές και δεν επιτρέπουν την είσοδο σε όσους θέλουν να διαθέσουν διαφημιστικό 

υλικό ή δεν έχουν σχέση με το Πανεπιστήμιο 
27) Απαγορεύουν τις τοιχοκολλήσεις και τα βαψίματα των τοίχων, διαδρόμων, πεζοδρομίων κ.λ.π. 
28) Γνωρίζουν τα δίκτυα πυροπροστασίας και σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, τα θέτουν σε λειτουργία . 
29) Γνωρίζουν τους διακόπτες φωτισμού και ύδρευσης και τους χρησιμοποιούν ανάλογα με τις ανάγκες της 

υπηρεσίας. 
30) Παρακολουθούν κάθε θόρυβο και ελέγχουν με τρόπο κάθε διατάραξη που γίνεται . 
31) Συνεργάζονται και συμβιούν αρμονικά με τους Οικότροφους Φοιτητές, προσφέροντάς τους την όποια δυνατή 

βοήθεια τους ζητηθεί  
32) Τηρούν τηλεφωνικό κατάλογο των απαραίτητων τηλεφώνων (Υπηρεσιών, Διευθυντή Υπεύθυνων, Συντηρητή 

κ.λ.π.). 
33) Για την διευκόλυνση των φυλάκων της εταιρείας στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους παραχωρείτε όχημα του 

γραφείου κίνησης του Πανεπιστημίου. Αυστηρά για κάθε μετακίνηση θα συμπληρώνεται το ημερολόγιο κίνησης 
που υπάρχει εντός του οχήματος. Το όχημα θα κινείται αυστηρά εντός της Πανεπιστημιούπολης και μόνο από 
τον φύλακα που έχει βάρδια. Θα ελέγχεται κάθε πρωί για τα διανυθέντα χιλιόμετρα, την κατανάλωση και την 
κατάστασή του από το γραφείο κίνησης στο οποίο ανήκει. 
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Σε περίπτωση ανάγκης: 
Ειδοποιείται η Πυροσβεστική (199) και ο Υπεύθυνος Π.Σ.Ε.Α. κ. Κώστας Πρεβεζιάνος (6974426277). 
Ειδοποιείται το ΕΚΑΒ ( 166 ). 

Ειδοποιείται ο  υπεύθυνος  για την  φύλαξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΧρήστοςΒλέτσας  
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΚΕΠΠΕΕ “Σταύρος Νιάρχος” και της Κεντρικής Πύλης. 

 

α/α ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 
Βάρδιες - 

Πόστα 

Ωράριο απασχόλησης 
(Καθημερινά από 
Δευτέρα έως και 

Κυριακή) 

1.  Φύλαξη εισόδου στον περίβολο χώρο του κτηρίου ΔΙΚΕΠΠΕΕ “Σταύρος 
Νιάρχος”(κεντρική πύλη)Φύλαξη εσωτερικών χώρων του κτηριακού 
συγκροτήματος Ξενώνα (reception – έλεγχος μαγνητικής πύλης) 
  Φύλαξη  εξωτερικών χώρων κτηρίου ΔΙΚΕΠΠΕΕ “Σταύρος Νιάρχος”) 

1 
1 
1 
 

8:00-16:00 
16:00 – 24:00 

24:00-8:00 
 

2.  Φύλαξη της Κεντρικής Πύλης  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
 Άνοιγμα-Κλείσιμο και έλεγχος των υπολοίπων εισόδων . 

1 
1 
1 

8:00-16:00 
16:00 – 24:00 

24:00-8:00 
 

3.  Έλεγχος εντός   του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 
 

24:00-8:00 
 

 
ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 9 ΑΤΟΜΑ, ηλικίας άνω των 25 ετών  
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2016 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΔΙΚΕΠΠΕΕ “Σταύρος Νιάρχος” και της Κεντρικής Πύλης 

 

 

 

α/α 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟ
ΜΕΝΩ

Ν 

ΩΡΑΡΙΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛ

ΗΣΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚ

ΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕ

Σ 
ΕΡΓΑΖΟΜ
ΕΝΩΝ (€) 

ΑΣΦΑΛΙΣ
ΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕ
Σ (€) 

ΑΘΡΟΙΣ
ΜΑ 

ΑΠΟΔΟΧ
ΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣ
ΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩ
Ν (€) 

ΕΡΓΑΣΙ
ΜΕΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΜΗ 
ΕΡΓΑΣ
ΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡ

ΕΣ 

ΕΡΓΑΣ
ΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡ

ΕΣ 

ΜΗ 
ΕΡΓΑΣ
ΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡ

ΕΣ 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

       ΣΥΝΟ
ΛΟ 

   



Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για τη Φύλαξη όλων των χώρων του κτηρίου ΔΙ.Κ.Ε.Ε.Π.Π.Ε. 
«Σταύρος Νιάρχος» και της Κεντρικής Πύλης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ 

Βάσει άρθρου 68 ν.3863/2010 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ/ΜΗΝΑ 

ΜΗΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

     

ΩΡΑΡΙΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 6:00-14:00 

 12   

ΩΡΑΡΙΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
14:00 – 22:00 

 12   

ΩΡΑΡΙΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
22:00 – 06:00 

 12   

ΩΡΑΡΙΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

08:00 -16:00 
 12   

ΩΡΑΡΙΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

16:00-24:00 
 12   

ΩΡΑΡΙΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

24:00-08:00 
 12   

ΣΥΝΟΛΟ Α:   

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ   

ΣΥΝΟΛΟ Β:   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   

ΣΥΝΟΛΟ Γ:   

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   

ΣΥΝΟΛΟ Δ:   

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ   

ΣΥΝΟΛΟ Ε:   

ΦΠΑ 23%   

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ:   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)    …………………………………………………………………………..… 
 

ΤΟΠΟΣ ……………/ Ημερομηνία …………………….. 

Υπογραφή και Σφραγίδα ………………………………… 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2016 
  

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    ΙΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  

Ονομασία Τράπεζας …………………………. 

Κατάστημα         …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )  …………………………..      Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

                                                                                                       ΕΥΡΩ. ………………………………… 

  Προς: 

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……….. 

-      Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και 
ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………..   υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………………………………..…. Δ\νση ………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις 
το διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για την προμήθεια ……………………………………... 
σύμφωνα με την υπ. αρ. 2/2016 Διακήρυξή σας. 

-      Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

  

-      Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

  

-      Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

  

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

 -     Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

  

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος του ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά 
αναφέρεται στη Διακήρυξη). 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2016 
  

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    ΙΙΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

  

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                ………………………….     (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )     ………………………………………..         

Ημερομηνία έκδοσης   ………………                                    

                                                                                                   ΕΥΡΩ. ………………………………………… 

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 

  

-      ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και 
ολογράφως) …………..………………………………………………………………………………………………….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται 
η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας …………………………………………………………………………………………….……………………….. 
Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της που υπέγραψε μαζί σας 
για τη προμήθεια ……………………………………(Αρ. Δ/ξης 2/2016) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν 
καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.  

 -      Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 -      Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

-     Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2016 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ΙΙΙΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

              Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α 

Σ Υ Μ Β Α Σ H 
 

Στα Ιωάννινα σήμερα την   …………. 2016 μεταξύ: 
Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», το οποίο εδρεύει στα Ιωάννινα 
(Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων), με ΑΦΜ …………………………, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας από τον ……………………………………………………….., 
και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία …………………………., με ΑΦΜ ………………………της ΔΟΥ ……………………, που 
εδρεύει στο ……………. και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον 
……………………………………….., με ΑΔΤ ……………………., ΑΤ ………………………………., 
μετά από τον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό της …………… και την αριθμ. πρωτ. …….   Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατακυρώνει τη Φύλαξη όλων των χώρων του κτηρίου ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος» 
και της Κεντρικής Πύλης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στο όνομα του 
δευτέρου από τους συμβαλλόμενους, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «Ανάδοχος», και αυτός 
αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης που του κατακυρώθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία 
αποδεκτά, τα εξής: 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Φύλαξης όλων των χώρων του κτηρίου ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. 
«Σταύρος Νιάρχος» και της Κεντρικής Πύλης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με 
δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα έτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης 
(αριθμ. 2/2016), του Π.Δ. 118/2007, και των κείμενων διατάξεων, καθώς και Εθνική Γενική  Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και ειδικότερα σύμφωνα  με την προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης σύμβασης. 

Άρθρο 2: Αμοιβή Υπηρεσιών – Τίμημα – Τρόπος Πληρωμής  - Κρατήσεις 

1. Το συνολικό τίμημα για την παροχή όλων των υπηρεσιών της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των #.................# 
ευρώ μη  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. μηνιαίως, και στο ποσό  #................#  ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

2. Συνολικό ποσό  #....................# ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ετησίως και ποσό #................#  ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

3. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΚΑ 0439 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  
4. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα. 
5. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της μηνιαίας συμβατικής αξίας, μετά την οριστική μηνιαία 

διαπίστωση των υπηρεσιών (άρθρο 35 παρ. Ια Κ.Π.Δ.), το οποίο επιβεβαιώνεται  με το πρακτικό διαπίστωσης 
εργασιών που συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής 
υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του 
αναδόχου.  

6. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 
πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

7. Σε περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή κρίνει ότι δεν υλοποιήθηκαν οι απαιτούμενες υπηρεσίες όπως 
προβλέπονται από τους όρους της διακήρυξης, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του Κεφαλαίου 
Α της σχετικής  διακήρυξης. 

8. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 
Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα 
γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών 
και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 
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9. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο 
του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και 
σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

10. Κατά την εξόφληση των τιμολογίων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στο Ταμείο τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης, η δε καταβολή θα γίνεται μετά την έκδοση σχετικού πρακτικού διαπίστωσης 
εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή. 

  11.Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος. 

  12 Κατά την εκκαθάριση της δαπάνης των σχετικών  τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, θα παρακρατούνται οι νόμιμες 
κρατήσεις στην αξία χωρίς Φ.Π.Α.: 0,10%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές  ανάγκες 
της Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων και ο  φόρος 4% για προμήθεια αγαθών και 8 % για παροχή 
υπηρεσιών του άρθρου 24 του Ν.2198 /94 

 13.Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο 
άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικότερα : 

α)  Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα 
β)  Πρακτικό Διαπίστωσης Εργασιών Φύλαξης. 
γ)    Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
δ)   Βεβαίωση  Φορολογικής Ενημερότητας 

        ε)     Λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής, όπως αναφέρονται κατά περίπτωση από το Δημόσιο Λογιστικό 

Άρθρο 3: Τόπος, Χρόνος και Τρόπος Παροχής-Παράδοσης των υπηρεσιών φύλαξης  

Σαν τόπος παροχής των υπηρεσιών φύλαξης ορίζονται όλοι οι χώροι του κτηρίου ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος» 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Κεντρικής Πύλης. 

Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών φύλαξης, θα πραγματοποιείται  σύμφωνα 
με τους όρους της διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου, τα οποία καθίστανται 
παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης 
Η παρακολούθηση και αποδοχή των υπηρεσιών φύλαξης των χώρων  του κτηρίου ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος 
και της Κεντρικής Πύλης θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα 
συντάσσει σχετικό πρακτικό διαπίστωσης εργασιών.   
 

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας έναντι του προσωπικού 
του, δηλ. καταβολή των νόμιμων αποδοχων, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπομένων από την  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή τις σχετικές διαιτητικές αποφάσεις, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, 
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π., χωρίς καμιά απολύτως ευθύνη του 
Πανεπιστημίου. Προσφορές κάτω του εργατικού κόστους θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί προσωπικό ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. 

3. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. και των λοιπων Ταμείων, κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης, καθως και με τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας προσωπικού, κ.λ.π. και για κάθε υποχρέωση 
του προς αυτούς ως εργοδότης. Το προσωπικό του αναδόχου δεν έχει ουδεμία εργασιακή σχέση με το 
Πανεπιστήμιο. 

4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας, για το προσωπικό του και τους τρίτους. Επίσης 
ευθύνεται για κάθε ατύχημα, το οποίο θα συμβεί από οποιαδήποτε αιτία σ’ αυτόν ή στο προσωπικό, που θα 
χρησιμοποιήσει για την φύλαξη όλων των προαναφερόμενων χώρων.  

5. Ο ανάδοχος μετά από συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να καταθέτει στο τέλος κάθε μήνα 
ονομαστική κατάσταση με το προσωπικό που θα απασχολήσει τον επόμενο μήνα, την ειδικότητα τους, τις ώρες 
απασχόλησής τους και οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας.  

6. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεωρηση Εργασίας που θα 
αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το ωράριο εργασίας κάθε εργαζομένου. Σε περίπτωση απασχόλησης 
αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν άδεια παραμονής και άδεια εργασίας για την Ελλάδα. 
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7. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, ευθύνεται για την καλή εκτέλεση της εργασίας που του 
ανατέθηκε. 

8. Το προσωπικό, το οποίο θα διαθέσει ο ανάδοχος, θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ευγένεια απέναντι σε 
τρίτους και το προσωπικό, θα τελεί υπό την άμεση επίβλεψη της αρμόδιας Επιτροπής και θα λαμβάνει από αυτή 
τις σχετικές οδηγίες, όταν χρειάζεται. 

9. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αδυνατεί να αντιμετωπίσει ο ανάδοχος, θα ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή 
του κτηρίου. 

10. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα 
Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του τις οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση των 
υπηρεσιών φύλαξης.  

11. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως 
προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης.  

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την εξόφληση κάθε εργαζομένου, να χορηγεί απόδειξη του ποσού που 
καταβλήθηκε. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να ζητά εξοφλητικές αποδείξεις του μισθού των εργαζομένων. 

13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ανά κτήριο το προσωπικό που αναφέρεται στο σχετικό πίνακα της 
διακήρυξης, καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα 
συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των 
εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 
αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  

14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι 
αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο 
προσωπικό του.  

15. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή απώλεια που θα προξενηθεί στους προς φύλαξη χώρους, 
στα υλικά ή αντικείμενα που βρίσκονται σ’ αυτούς και υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση αυτών, 
διαφορετικά το Πανεπιστήμιο θα τις αποκαθιστά σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.  

16. Το προσωπικό που θα διαθέτει ο ανάδοχος, δεν θα είναι μικρότερο σε αριθμό από αυτόν που αναφέρεται στη 
διακήρυξη. 

17. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση μη φύλαξης ορισμένου ή ορισμένων χώρων με υπαιτιότητα του, που 
θα προκύπτει από το πρακτικό διαπίστωσης εργασιών, να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης ποσοστό ίσο με 5% επί της μηνιαίας τιμής προσφοράς του, για τον συγκεκριμένο χώρο ή χώρων 
για κάθε μέρα που δεν θα φυλάσσεται. 

18. Στον ανάδοχο, σε περίπτωση πλημμελούς φύλαξης ορισμένου ή ορισμένων χώρων με υπαιτιότητά του, που θα 
προκύπτει από το Πρακτικό Διαπίστωσης Εργασιών Φύλαξης, και αφού έχει προηγηθεί έγγραφη 
προειδοποίηση προς αυτόν από την αναθέτουσα Αρχή, θα επιβάλλεται ως ποινική ρήτρα, ποσό ίσο με 20% της 
μηνιαίας τιμής της προσφοράς .  

19. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 
σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 

20.Αν παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών πέραν του προβλεπομένου για την αποκατάσταση 
της παροχής των υπηρεσιών, ο ανάδοχος  κηρύσσεται έκπτωτος. 

21.     Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 
και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

22.      Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 

23.     Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης 
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24. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για κάθε ζημία ή βλάβη 
που θα προξενηθεί στο Πανεπιστήμιο, στις εγκαταστάσεις, στο προσωπικό του ή στους τρίτους και θα οφείλεται σε 
αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων του, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης αυτής, εντός των ορίων της ασφαλιστικής κάλυψης και σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

25.Ο ανάδοχος θα τηρεί «βιβλίο ή βιβλία συμβάντων» όπου θα καταχωρούνται ανά πάσα στιγμή όλα τα συμβάντα 
σχετικά με τη φύλαξη, θα ενημερώνεται δε σε καθημερινή βάση η αρμόδια Επιτροπή της αναθέτουσας αρχής. 

26.Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο της φύλαξης θα είναι αποκλειστικά προσωπικό του αναδόχου και δεν θα 
έχει ουδεμία σχέση με το Πανεπιστήμιο, θα διαθέτει δε υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού την απαιτούμενη 
ειδική άδεια security από την αστυνομία και θα έχει την έγκριση και αποδοχή της αναθέτουσας αρχής. 

Ασφαλιστική Κάλυψη: 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης να διατηρεί σε ισχύ Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης ύψους συνολικής κάλυψης  #..................# ευρώ (……………………  ευρώ) καθ’ όλη την 
περίοδο εκτέλεσης των υπηρεσιών φύλαξης για ατυχήματα, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προέλθουν 
από εξακριβωμένη ολιγωρία ή πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού του Αναδόχου κατά τις ημέρες 
και ώρες, που θα εργάζονται στα κτήρια του Πανεπιστημίου.  

Άρθρο 5: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της παρούσας, ο 
Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο την υπ’ αριθ. ……………….. εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης ποσού …………………………….. της ………………………………….., για την καλή και εμπρόθεσμη υλοποίηση του 
αντικειμένου της παρούσας, με χρόνο ισχύος δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της παρούσης σύμβασης. 
Αυτή θα επιστραφεί ένα μήνα μετά την λήξη ισχύος της σύμβασης, εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί λόγος έκπτωσης 
του Αναδόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παραπάνω. Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το 
Πανεπιστήμιο σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε 
ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
: Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

Άρθρο 7
ο
: Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να αναθέσει υπεργολαβικά τη σύμβαση ή μέρος της σύμβασης σε τρίτον. 
 
ΆΡΘΡΟ 8

ο
:   Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής 
και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α)  αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις 

προς τούτο οχλήσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
(β)  αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
(γ)  αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά, 
(δ)  αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 
περιουσιακών του στοιχείων, 

(ε)  αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. 
στ)  αν διαπιστωθούν παραβάσεις του Αναδόχου σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής 

και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και εάν διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι εκ μέρους του 
Αναδόχου δεν καταβάλλονται οι νόμιμες και συμφωνηθείσες αμοιβές. 

 
ΕΚΠΤΩΣΗ Αναδόχου 
1. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε 

όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου – μετά από δεκαπενθήμερη 
προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές 
που έχουν οριστεί από τη διακήρυξη και την παρούσα σύμβαση. 
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2. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την 
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 
καταπίπτουν. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ώρα καθυστέρησης αποκατάστασης βλάβης 
πέραν του προβλεπομένου ποσοστό 1% επί του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που καθυστερούν και 
μέχρι 50% επί του συμβατικού τιμήματος αυτών. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι εργάσιμων ημερών 
πέραν του προβλεπόμενου μη παροχής των υπηρεσιών φύλαξης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Για τη 
διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34  παράγραφοι 4, 5 και 6 
του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή σε ανώτερη βία.  

ΆΡΘΡΟ 9
ο
:   Ανωτέρα Βία 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται 
ενδεικτικά οι παρακάτω: α) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών παροχής 
φύλαξης, β) Πλημμύρα, γ) Σεισμός, δ) Πόλεμος, κ.λ.π.  

3. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 
στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης 
της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

4. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον 
απαλλάσσει από τις συνέπειες της μη εκτέλεσης των εργασιών φύλαξης. 

ΆΡΘΡΟ 10
ο
:   Τροποποίηση της Σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, 
τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους 
δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 

της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών 
πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 

3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά 
Δικαστήρια και δη αυτά των Ιωαννίνων. 

ΆΡΘΡΟ 12
ο
:  Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ 

Η παρούσα σύμβαση τίθεται αναδρομικά σε ισχύ από την ημερομηνία ανακοίνωσης στον Ανάδοχο της κατακύρωσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 2 του π.δ. 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
: Διέποντα έγγραφα  

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, 
προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι 
τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα 
εξής: 

1. Η διακήρυξη αριθμ. 2/2016 
2. Η από …………… προσφορά του αναδόχου 

ΆΡΘΡΟ 14
ο
:   Λοιποί Όροι 

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 
σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων 
ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 
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2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει (από κοινού και εξ ολοκλήρου) όλες τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε (εις ολόκληρον αλληλεγγύως) και απεριορίστως την ευθύνη για την 
επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται 
την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις 
ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

3. Το Πανεπιστήμιο έχει  δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα έτος , έπειτα από απόφαση του αρμοδίου  οργάνου. 
4. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω 

όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 
 
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάγη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και 
υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το 
άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

        ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                         ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
       
 
 
 
 
  


