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ΑΠΟΦΑΣΗ  αρ. 1684 
 

«Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

τιμής, με αντικείμενο  την υπηρεσία που αφορά την ¨Νυχτερινή φύλαξη 

αθλητικών εγκαταστάσεων¨,  εκτιμώμενης αξίας 134.791,99€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 

24%, της με αρ. 105/2019 μελέτης» 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                   

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

3. Του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

4. Του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 

(ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Του Ν. 4013/2011 περί «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα. 

6. Του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
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8. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

9. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο». 

10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

11. Την 158/2016 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-16): Έγκριση  

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ 4 του 

Ν.4412/16 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών και 

την  Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ «Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.). 

12. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

13. Την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/β/22-03-2017) του Υπ. Οικονομικών-Δικαιοσύνης 

(κράτηση ποσοστού ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.). 

14. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία  η  

δημοσίευση  της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο 

Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει 

να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ) 

15. Την  με αρ.  57654/22.5.2017  Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης. 

16. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (ΦΕΚ133/Α΄/2018) περί «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών (έναρξη ισχύος οδηγίας από 25/05/2018). 

18. Τις διατάξεις του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και 

ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει έως και σήμερα. 

19. Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010, ΦΕΚ 115/15.07.2010, τεύχος Α΄, «Νέο Ασφαλιστικό 

Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις και ειδικότερα όσα 

ορίζονται στο άρθρο 68, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν. 

4144/2013. 
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20. Τις διατάξεις του Ν.4554/2018 (ΦΕΚ130/Α΄/18-07-2018) περί «Ασφαλιστικές και 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της 

προστασίας των εργαζομένων[….]» 

21. Την 394/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Λ0ΑΩΗΔ-ΤΨ5) με την οποία 

εγκρίθηκε η  αναγκαιότητα της υπηρεσίας  και ο τρόπος διενέργειας αυτής. 

22. Τη με αρ.105/2019 μελέτη όπου μας διαβιβάσθηκε, αρμοδίως συνταχθείσα από την 

Διεύθυνση Παιδείας, Αθλητισμού και Ν.Γενιάς, που αφορά την υπηρεσία με αντικείμενο την 

«Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», προϋπολογισμού 134.791,99€, για την 

επιλογή αναδόχου με τη διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων 

με χρήση ΕΣΗΔΗΣ. 

23. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 

19REQ005664465 2019-10-07 

24. Την με Α.Π.:44341/16-10-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) με 

ΑΔΑ:66ΠΘΩΗΔ-ΞΘ9 (α/α 1675/2019), με την οποία εγκρίθηκε η πολυετής δαπάνη με τίτλο 

«Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων», η οποία εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη  και 

συγκεκριμένα σε τρία έτη (2019, 2020 & 2021). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης 

ανέρχεται σε ποσό  134.791,99€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και κατανέμεται στα έτη 2019, 

2020 & 2021 ως ακολούθως: για το 2019 εγκρίθηκε και διατέθηκε πίστωση ποσού 499,99€ 

σε βάρος του Κ.Α.15.6278. Για το ο.ε. 2020 & 2021 προβλέφθηκε η  δέσμευση ποσού 

70.680,00€ & 63.612,00€ αντίστοιχα. Η ανωτέρω Α.Α.Υ.  έλαβε ΑΔΑΜ 19REQ005715057 

2019-10-16 (εγκεκριμένο αίτημα). 

25. Τη με αριθμό 683/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω2ΧΔΩΗΔ-16Ο) με την 

οποία εγκρίθηκε Α) η διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, 

που αφορά την υπηρεσία με αντικείμενο την «Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών 

εγκαταστάσεων», της Α.Μ. 105/2019, προϋπολογισμού 134.791,99€, Β) οι τεχνικές 

προδιαγραφές της 105/2019 Μελέτης, προϋπολογισμού 134.791,99€ και Γ) η Κατάρτιση 

των όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων που αφορά 

την υπηρεσία με αντικείμενο την «νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», της Α.Μ. 

105/2019, προϋπολογισμού 134.791,99€ πολυετούς δαπάνης, για την επιλογή αναδόχου. 

26. Τις ανάγκες του Δήμου με αντικείμενο την υπηρεσία «Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών 

εγκαταστάσεων» 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, με έγγραφες σφραγισμένες προ-

σφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άπο-

ψης προσφορά βάσει τιμής1 για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την υπηρεσία 

«Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», εκτιμώμενης αξίας 134.791,99€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  

Συγκεκριμένα η εν λόγω υπηρεσία αφορά την στατική επίβλεψη σε τρεις (3) δημοτικές α-

θλητικές εγκαταστάσεις (Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας», Δημοτικό Αθλητικό κέ-

ντρο «Μ. Παπαδάκης» και το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολο-

πούλου (περιλαμβάνει: ανοικτά γήπεδα τένις, μπάσκετ-βόλεϊ και το ανοικτό Δημοτικό Κο-

λυμβητήριο «Π. Παπαγιαννόπουλος). 

Με την Α.Π.:44341/16-10-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) με 

ΑΔΑ:66ΠΘΩΗΔ-ΞΘ9 (α/α 1675/2019), εγκρίθηκε η πολυετής δαπάνη με τίτλο «Δαπάνες 

Φύλαξης Κτιρίων», η οποία εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη  και συγκεκριμένα σε 

τρία έτη (2019, 2020 & 2021). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 

ποσό  134.791,99€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και κατανέμεται στα έτη 2019, 2020 & 2021 ως 

ακολούθως: για το 2019 εγκρίθηκε και διατέθηκε πίστωση ποσού 499,99€ σε βάρος του 

Κ.Α.15.6278. Για το ο.ε. 2020 & 2021 προβλέφθηκε η  δέσμευση ποσού 70.680,00€ & 

63.612,00€ αντίστοιχα.  

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για το σύνολο των 

υπηρεσιών με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β΄. 

Το αντικείμενο των υπηρεσιών δεν υποδιαιρείται σε ομάδες αλλά συγκροτεί ένα σύνολο 

εργασιών οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και ως εκ τούτου, για την απρόσκοπτη 

και χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση της σύμβασης, η ανάθεση θα γίνει σε έναν οικονομικό 

φορέα. Τυχόν υποδιαίρεση της σύμβασης θα έθετε σε κίνδυνο την ορθή, αποτελεσματική 

και προσήκουσα εκτέλεση αυτής. Επίσης με αυτό το τρόπο εξυπηρετούνται καλύτερα οι 

ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 83174 

                                                           
1  Τα κριτήρια ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων στα οποία βασίζουν οι Αναθέτουσες  Αρχές την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων είναι  : Η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει  τιμής η κόστους ( χαμηλότερη τιμή ) ή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει  
βέλτιστης  σχέσης ποιότητας τιμής (συμφερότερη προσφορά),  η οποία  εκτιμάται βάσει  κριτηρίων ( άρθρο 86 παρ 1& 2 Ν.4412/16 ). 
 Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης  προμηθειών  με κριτήριο  ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει  
τιμής  ( χαμηλότερη τιμή), η τελευταία  μπορεί να προκύπτει με ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμών αναφοράς όπως αυτές προσδιορίζονται  από τη κείμενη 
νομοθεσία ( π.χ. σε περίπτωση ανάθεσης τροφίμων ,καυσίμων κ.λπ.) ( άρθρο 95 παρ 6 Ν.4412/16). 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 

Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος: 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

4. ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

Κανένας οικονομικός φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του 

παρόντος διαγωνισμού.  

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι 

(6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό 

αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο2. Αιτήματα παροχής 

διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς τους ενδιαφερόμενους το αργότερο 

τέσσερις (4) εργάσιμες  ημέρες  πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή 

των προσφορών.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της 

ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της από τις εν λόγω υπηρεσίες σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου 

στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών 

από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου 

και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

 

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υπηρεσιών παρέχονται από τον 

κο.Μπακόλα Παναγιώτη στο τηλ.:+30 2106821975 

                                                           
2 Πρβλ την με αρ. αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Με την 714/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών & γενικών υπηρεσιών, 

για το οικονομικό έτος 2020 η οποία θα διενεργήσει το διαγωνισμό. 

 

Η παρούσα Διακήρυξη  

 Θα αναρτηθεί:  

1. στον Ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην Ιστοσελίδα του Δήμου https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-

diagonismon/diakirixeis-2019  

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή3.  

Η προκήρυξη  

 Θα δημοσιευθεί  

1. Στον Ελληνικό Τύπο  

Τα τεύχη του διαγωνισμού (μελέτη, η παρούσα διακήρυξη, η Περίληψη διακήρυξης και το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) διατίθενται  μέσω της ιστοσελίδας 

του Δήμου https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-

diagonismon/diakirixeis-2019  από 20/12/2019. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 134.791,99€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ίδιοι Πόροι  

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

μόνο βάσει τιμής. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, τμήμα προμηθειών  

Τηλ: +30 2132023893  FAX: +30 2132023846 

Email : k.dimitriadou@halandri.gr, 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) 

  

79713000-5: Στατική Φύλαξη τριών αθλητικών 

εγκαταστάσεων  

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS GR301 

                                                           
3 Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 
(άρθρο 121 παρ.1 Ν.4412/2016 όπως αντικατ. Με την παρ. 19 του άρθρου 43 ν.4605/19) 

https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2019
https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2019
https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2019
https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2019
mailto:k.dimitriadou@halandri.gr
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

23/12/2019 και ώρα 8:00π.μ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

07/01/2020 και ώρα 15:00μ.μ. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   

 

 

 

1.Εγγύηση συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της 

εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. Οι 

οικονομικοί φορείς που υποβάλουν προσφορά σε 

συγκεκριμένη ομάδα/τμήμα προσκομίζουν εγγυητική επιστολή 

που αντιστοιχεί στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της  

ομάδας/τμήματος του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και  

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που   αντιστοιχεί σε ποσοστό  

5% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α 

 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 365 ημερολογιακές ημέρες 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ και το τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών της μελέτης 105/2019 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Χρόνος και  τρόπος   υποβολής προσφορών   

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. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 

φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/16  (άρθρα 

36 και 37)  και την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»». 

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορά στην αναθέτουσα αρχή με χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για το σύνολο της υπηρεσίας με 

βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β΄. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : www.promitheus.gov.gr 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 
 
23/12/2019 και ώρα 08:00π.μ. 
 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 
 
07/01/2020  και ώρα 15:00μ.μ. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 

αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της4. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 9 την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τεύχη δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά  ισχύος 

είναι: 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο:Γλώσσα διαδικασίας 

3.1    Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 

και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση5. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

3.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα6 ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/19847 (Α' 188). 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα υποχρεούνται να συνοδεύονται από μετάφρασή τους8 στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο9. 

Επίσης όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα10,  και 

η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

                                                           
4
  Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

5παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16 
6Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
7παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
8 Προστέθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019, άρθρο 43 παρ.8α μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 80 του ν.4412/2016   
9Προστέθηκε με τις διατάξεις του Ν.4497/2017, άρθρο 107 μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 80 του ν.4412/2016   
10Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, 

αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3.3.   Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 

νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-

61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

3.4.   Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ  αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον 

ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της 

Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική 

γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών 

υπαλλήλων του με την Υπηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Δικαίωμα συμμετοχής 

α. Δεκτοί στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 

άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως περιγράφονται και στο άρθρο 7 της παρούσας, 

έχουν: 

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης 

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης 

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις (α΄, β΄, γ΄και δ΄) οφείλουν να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη 

νυχτερινή φύλαξη  εγκαταστάσεων, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το αρμόδιο Επιμελητήριο 

και με βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών, του προηγούμενου και τρέχοντος έτους όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται με 
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μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο 

πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. 

Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Δεν απαιτείται οι εν λόγω ενώσεις να 

περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση 

συμμετοχής. Όμως, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η 

περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύμβασης.  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον11. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

Οι ενώσεις φυσικών προσώπων είτε εταιρειών που θα λάβουν μέρος δεν υποχρεούνται να λάβουν 

ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να υποβάλλουν υπεύθυνη 

δήλωση ότι σε περίπτωση που θα επιλεγούν θα συστήσουν κοινοπραξία σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία. Τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως 

και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των εργασιών. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο 

διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφορές. 

 

β. Εγγραφή οικονομικών φορέων –υποβολή προσφορών   

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας 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 ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται 

με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα http://www.promitheus.gov.gr/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 Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

Οι οικονομικοί φορείς –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 
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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 Γ.Γ.Ε. 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, στην οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους οικονομικούς φορείς – χρήστες  ηλεκτρονικά 

μέσω του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο οικονομικός φορέας – χρήστης ενημερώνεται 

από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος 

εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο οικονομικός φορέας - χρήστης λαμβάνει 

σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων 

υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μέχρι  και έξι (6) εργάσιμες ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών, μόνο από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από 

αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε 

μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται. 

Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 

σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο δύο  (2) εργάσιμες  ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   
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ΑΡΘΡΟ 6ο: Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 

που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 

κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, 

των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 

1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  Λόγοι αποκλεισμού - Περιεχόμενο προσφορών - Δικαιολογητικά 

συμμετοχής 

 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ12 

1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται 

για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους : 

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

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

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

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

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

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

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

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

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

αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

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

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011 σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 

215 ).» 

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

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 

περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσης, η περίοδος αυτή ανέρχεται 

σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις 

της παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας 

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

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 

την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα 

ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν  αποκλείεται από το διαγωνισμό όταν ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους13. 

3. Επίσης αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
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εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16 ( παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016), 

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

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

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα 

αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού14, 

δ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ε) εάν έχει  κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει  τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

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

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση, 

ζ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

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

διαδικασία σύναψης δημόσιας  σύμβασης και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ειδικά κατά 

τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ.2 του 

άρθρου 68 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ115/Α΄)15, 

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

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

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν 

έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

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

Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1, 2γ και 4  του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 

                                                           
14 Όπως τροποποιήθηκε η παρ.3 περ.γ΄ του άρθρου 73 του ν.4412/2016 με το άρθρο 235 παρ.3 του ν.4635/2019 . 
15 Όπως προβλ. Στην παρ.5 του άρθρου 18 του ν.4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4
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παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.16.  

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, 

όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, μπορεί να επιβληθεί εις 

βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα17. 

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

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

σύναψης της σύμβασης. 

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

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

σύναψης της σύμβασης. 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τα περιεχόμενα των  ηλεκτρονικών  φακέλων  της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(Α) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 

(Β) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Α. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 

επί ποινή αποκλεισμού η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής 

της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα: 

Α1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπό)φάκελο περιλαμβάνεται Τυποποιημένο έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)18 19 20 του του άρθρου 79 παρ. 4  του Ν.4412/16, το οποίο 

διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης και 

συμπληρώνονται οι σχετικές πληροφορίες  κατά το:  

ΜΕΡΟΣ ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα»  

A:¨Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα¨,  

B:¨Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα¨,  

Γ:¨Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ¨ &  

Δ:¨Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας¨,  

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ «Λόγοι Αποκλεισμού» 

Α:¨Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες¨,  

Β:¨Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης¨,  

                                                           
16 άρθρο 107 του Ν.4497/2017  
17 ν.4497/2017, άρθρο 107 
18 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 
19 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του 
άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς 
και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και 
(γ) του άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 
20 Κατευθυντήρια Οδηγία 23 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  “Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)” 
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Γ:¨Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα¨ &  

Δ:¨Άλλοι λόγοι αποκλεισμού¨,   

ΜΕΡΟΣ IV «Κριτήρια επιλογής»  

Α:¨Καταλληλότητα¨ → ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,  

Β:¨Οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια¨ → ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,   

Γ:¨Τεχνική & επαγγελματική ικανότητα¨ →  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, 

Δ:¨Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης¨ → ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, 

ΜΕΡΟΣ V «Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων» → ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΕΡΟΣ VI «Τελικές Δηλώσεις» ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  

πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη21.  

Η αναθέτουσα αρχή: 

(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία)  μέσα από 

την  ιστοσελίδα 22 : https://espdint.eprocurement.gov.gr/ το Τ.Ε.Υ.Δ. για την συγκεκριμένη 

διακήρυξη. 

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του Τ.Ε.Υ.Δ., επιλέγει εξαγωγή. 

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» 

µε κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). 

Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 

Ο Οικονομικός φορέας: 

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και 

να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή Τ.Ε.Υ.Δ.» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») 

το αρχείο του συγκεκριμένου Τ.Ε.Υ.Δ. του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. 

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που 

έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ημερομηνία και τον τόπο 

σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. 

(γ) Επιλέγει  «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη µορφή και είναι πλέον δυνατή η 

εκτύπωση του µε χρήση κάποιου προγράµµατος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft 

Windows, το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη 

ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά, µπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 

πρόγραµµα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX 

ή Linux, το eΤ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλοµετρητή. 

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά 

στην ιστοσελίδα). 

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του Τ.Ε.Υ.Δ. τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο 

φάκελο της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

                                                           
21Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ):   Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα 
με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού 
22 Από τις 2-5-2019, το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ - ESPD) καθώς και του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Δείτε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση (άρθρο 93 Ν.4412/16). 

Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται ψηφιακά23 

και  υποβάλλεται ηλεκτρονικά24  από τους  οικονομικούς φορείς  αφού συμπληρωθεί25 μαζί με την 

προσφορά τους, εγκαίρως επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 

4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 9 της με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-

2017 τ.Β 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Υποχρέωση υποβολής ΤΕΥΔ 

1. Κατά την υποβολή του Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) παρ. 3 του άρθρου 

79Α, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του ψηφιακά κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73  του ν.4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του 

παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 

οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η 

χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις 

περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη 

χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα 

προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 

υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών26.  

Α1.2 ) εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στο 

άρθρο  19 της παρούσης διακήρυξης, η οποία προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Α1.3  Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 15 της παρούσας) πριν την ανάθεση της 

σύμβασης, οφείλει ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας να προσκομίσει Υ.Δ. της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία να δηλώνει, επί 

                                                           
23Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν 
στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ 
24Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς. 
25Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ):   Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς 
προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού 
26 Όπως προστέθηκε στο τέλος της παρ.7 του άρθρου 92 του ν.4412/2016 με το άρθρο 56 παρ.3 του ν.4609/2019 . 
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ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι: 

 Θα δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι απαρέγκλιτα τηρεί τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθε-

σίας, δηλ. καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στο προσωπικό που απασχολεί, τηρεί το νόμιμο ωράριο 

απασχόλησης τους κανόνες ασφαλιστικής κάλυψης τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζο-

μένων. 

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

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

και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο 

της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 Το προσωπικό φύλαξης, είναι ηλικίας άνω των 25 ετών και έχει σε ισχύ άδεια εργασίας. 

 Ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους στους οποίους θα παρέχονται οι υπηρεσίες φύλαξης και έχει 

αποκτήσει ιδία αντίληψη των απαιτούμενων υπηρεσιών. 

 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών θα τηρείται από τον ανάδοχο ημερο-

λόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερι-

νή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 

σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. 

Επίσης οφείλει να καταθέσει τα κάτωθι, επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Κατάσταση προσωπικού του Οικονομικού Φορέα, (εντός του τρέχοντος έτους) από την 

Επιθεώρηση Εργασίας, µε την οποία βεβαιώνεται η διαθεσιμότητα του απαραίτητου προσωπικού. 

2. Άδεια Λειτουργίας Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας από το Υπουργείο Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. 

Α1.4 Οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να  συμπληρώσουν,  επί ποινή αποκλεισμού, όλα όσα 

αναφέρονται στην «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της περίπτωσης 8.2 της 

παρούσας και επίσης οφείλουν να τα καταθέσουν στο στάδιο υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης (άρθρο 15 της παρούσας) πριν την ανάθεση της σύμβασης. 

Α1.5  Οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να  συμπληρώσουν,  επί ποινή αποκλεισμού, όλα όσα 

αναφέρονται στα την «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της περίπτωσης 8.3 της 

παρούσης και επίσης οφείλουν να τα καταθέσουν στο στάδιο υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης (άρθρο 15 της παρούσας) πριν την ανάθεση της σύμβασης.   

Α1.6 Οι Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να  συμπληρώσουν, επί ποινή αποκλεισμού, όλα όσα 

αναφέρονται στα «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης» της περίπτωσης 8.4 της παρούσης και επίσης οφείλουν να τα καταθέσουν στο στάδιο 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 15 της παρούσας) πριν την ανάθεση της 

σύμβασης.   

   

Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας –

οικονομικής επάρκειας27 

1. Επίκληση δάνειας επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής και 

                                                           
27 Τα δικαιολογητικά αυτά ζητούνται σε περίπτωση  επίκλησης του υποψηφίου δάνειων ικανοτήτων 
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επαγγελματικής ικανότητας ,μπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων φορέων που δεν 

μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους µε αυτές. Στην περίπτωση 

αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα 

έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται 

µε την προσκόμιση των κάτωθι :  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την οποία 

θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την 

υλοποίηση του Έργου µε τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος 

διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την προμήθεια των αγαθών.  

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί 

συνεργασίας µε τον προσφέροντα  διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο 

χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου.  

2. Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας: Σύμφωνα με το άρθρο 63 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ (άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της 

οικονομικής επάρκειας μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων που δεν 

μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να  αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη διάθεσή τους, 

τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 

αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την 

προσκόμιση των κάτωθι:  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε 

περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης  

β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία 

θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα 

από αυτόν οικονομική επάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης  

Διευκρίνιση: Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του 

διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ,υπογράφονται ψηφιακά,   με μόνη την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, 

νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τη παρ 1  ν. 4250/2014. Τέτοια 

στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 

έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 

καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε 

έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου 

θα αναφέρονται αναλυτικά ένα προς ένα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν  εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας 

των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του οικονομικού φορέα δεν 

αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του ν.4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 

ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 

της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες28 σχετικά με 

τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της 

τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου  μπορεί, εφόσον ζητηθούν από την επιτροπή 

Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού, να προσκομίσει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξει την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την 

αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 όπως αυτή 

έχει αντικατασταθεί με το ν.4497/2017, άρθρο 107, μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός 

από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για 

εύλογο χρονικό διάστημα. 

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, 

αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και 

σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 

τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης29 ή των αιτήσεων 

συμμετοχής30. 

Α2. Τεχνική Προσφορά. 

                                                           
28  Παρ. 4 άρθρο 21 του ν.4412/2016 
29 Όπως αντικαταστάθηκε στην παράγραφο 8 του άρθρου 92  του ν.4412/2016 με το άρθρο 56 παρ4 του ν.4609/2019 
30 Όπως προστέθηκε  στην παράγραφο 8 του άρθρου 92  του ν.4412/2016 με το άρθρο 56 παρ.3 του ν.4609/2019 
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Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»  υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι: Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 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 το ηλεκτρονικό 

αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην 

τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή ως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Β΄, άρθρο  1  της 

Διακήρυξης 31. 

Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, 

εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή εντός 

τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα υποχρεούνται να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι Οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού, 

αναφέρονται στο άρθρο 15 «Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης» του 

Παραρτήματος Α΄ της παρούσης διακήρυξης. 

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 

 

Β. Οικονομική Προσφορά 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας 

την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 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 το 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. 

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, η οποία πρέπει να 

είναι σύμφωνη με τη συλλογική σύμβαση εργασίας (αρ.68 του ν.3863/2010). 

                                                           
31Στις περιπτώσεις που υπάρχει υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς - φύλλο συμμόρφωσης ή άλλο περιγραφικό έγγραφο της διακήρυξης, στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνεται σχετική 
παραπομπή με αναφορά στον τρόπο πρόσβασης σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή 
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Οι προσφερόμενες τιμές που θα κατακυρωθούν, θα παραμείνουν σταθερές σε όλη την διάρκεια της 

σύμβασης, καθώς και σε τυχόν παράταση αυτής. 

Εκτός από την ανωτέρω διαδικασία οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπληρώσουν το 

έντυπο της οικονομικής προσφοράς   που επισυνάπτεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Κριτήρια επιλογής 

8.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό η Εμπορικό Επιμελητήριο με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα. Οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 

Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

8.2  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια32 

Οφείλει ο Οικονομικός Φορέας σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές, να 

συμπληρώνει στο πεδίο/α ως έχουν  ορισθεί στο ΕΕΕΣ - ΜΕΡΟΣ IV «Κριτήρια Επιλογής» Ενότητα Β: 

¨Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια¨, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι: 

1) τον ακριβή αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην εν λόγω υπηρεσία,  

2) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης 

φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων,  

3) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών  με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά καθώς και 

4)  τη συλλογική σύμβαση στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

8.2.1 Τα ανωτέρω πεδία που θα συμπληρώσει ο Οικονομικός Φορέας οφείλει επί ποινή αποκλεισμού 

να τα καταθέσει στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 15 της παρούσας), πριν την ανάθεση της 

σύμβασης.  

8.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οφείλει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές, 

να συμπληρώνει στο πεδίο/α ως έχουν  ορισθεί στο Τ.Ε.Υ.Δ.  - ΜΕΡΟΣ IV «Κριτήρια Επιλογής» 

Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, με ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι: 

 Αποδεικτικά εμπειρίας: Θα πρέπει να προσκομιστούν τουλάχιστον τρείς (3) βεβαιώσεις καλής ε-

κτέλεσης ετήσιων και όχι τμηματικών συμβάσεων των τελευταίων τριών (3) τουλάχιστον ετών σε 

φορείς του Δημοσίου ή/και ΟΤΑ ή/και Ν.Π.Δ.Δ. 

8.3.1 Το ανωτέρω πεδίο που θα συμπληρώσει ο Οικονομικός Φορέας οφείλει επί ποινή αποκλεισμού 

να τα καταθέσει στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 15 της παρούσας), πριν την ανάθεση της 

σύμβασης. 

8.4  Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

                                                           
32Ενδεικτικά να δηλώνονται στα κατάλληλα πεδία του ΤΕΥΔ : καταθέσεις σε τράπεζα, πάγια στοιχεία, ίδια κεφάλαια, δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών του οικονομικού 
φορέα καθώς και του κύκλου εργασιών του που αφορά ειδικότερα το προσφερόμενο είδος (προμήθεια ή υπηρεσία) κατά τις τρεις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις, βεβαίωση μιας 
τουλάχιστον τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα. Άρθ. 75 παρ. 3 Ν. 4412/16. 
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Οφείλει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ - Τεχνικές Προδιαγραφές, 

να συμπληρώνει στο πεδίο/α ως έχουν  ορισθεί στο Τ.Ε.Υ.Δ. - ΜΕΡΟΣ IV «Κριτήρια Επιλογής», 

Ενότητα Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ότι 

διαθέτει τα κάτωθι πιστοποιητικά: 

 Διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 που να αφορά τη δια-

δικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα.  Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει  εκ-

δοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστη-

μα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για 

τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας α-

μοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

8.4.1 Τα ανωτέρω πεδία που θα συμπληρώσει ο Οικονομικός Φορέας, οφείλει επί ποινή 

αποκλεισμού να τα καταθέσει στα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 15 της παρούσας), πριν την 

ανάθεση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Προσφερόμενη τιμή 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις 

και η δαπάνη για τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η τιμή της 

προσφοράς είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου 

πέραν της τιμής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η προμήθεια 

σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, βαρύνει το Δήμο. 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπονται προσφορές 

μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της προμήθειας ή αρνητικές εκπτώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για 360 ημέρες από την επομένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 

από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 

παρ.1 Ν.4412/16). 

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

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο 

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

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

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

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

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

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

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς (άρθρο 97 παρ.4 του ν.4412/2016). Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος 
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των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με 

αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να 

ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι33. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, επιτροπή διαγωνισμού  μπορεί να καλεί 

ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους, να διευκρινίζουν ή να 

συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, 

αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση 

αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να 

προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές 

(άρθρο 102, του Ν. 4412/2016). 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 

υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 

εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν 

έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 

πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της 

δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 

νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 

πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 

εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί 

(άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16). 

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 

φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. (άρθρο 102, παρ.3, Ν.4412/16) 

Η επιτροπή διαγωνισμού  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 

έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 

πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 

                                                           
33  Προστέθηκε εδάφιο στην παρ.4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ.3 του ν.4608/2019  
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προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη 

προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. (άρθρο 102, παρ.4, Ν.4412/16) 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του 

από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102, 

παρ.5, Ν.4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Απόρριψη προσφορών 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 7 «Περιεχόμενο Προσφορών» που θα 

διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 ΑΡΘΡΟ 13ο: Δημοσίευση 

Η Αναθέτουσα αρχή θα μεριμνήσει για τα ακόλουθα: 

 τη δημοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις εφημερίδες «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» (εβδομαδιαία 

εφημερίδα) & «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» (ημερήσια εφημερίδα). 

 την ανάρτηση της περίληψης διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 την ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την καταχώρηση στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.),  στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου 

https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2019 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 

3548/2007 όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/09). 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Διενέργεια διαδικασίας  -  Αξιολόγηση προσφορών -  Ανακήρυξη 

προσωρινού αναδόχου 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών34 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  μέσω των πιστοποιημένων στο  

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  αρμόδιων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού)35  ακολουθώντας 

τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» την 14η Ιανουαρίου  2020 και ώρα 10:00π.μ.. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

                                                           
34με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
35

 Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει ορισθεί  με τις  αριθ.993/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2019
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 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται 

(άρθρο 100, παρ.2, Ν.4412/16). 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων  μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», σε ημερομηνία και 

ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

Αξιολόγηση προσφορών – Ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της (Επιτροπή 

Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

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

μέλη του οργάνου. Η αναθέτουσα αρχή (Επιτροπή Διαγωνισμού) επικοινωνεί με τους φορείς που 

φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 

τους36.   

β) Στη συνέχεια, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα 

με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.  

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια υποχρεωτικά γίνονται ενιαία.   

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

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

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση.  

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

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

                                                           
36

Πρβλ στο άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 
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προσφορών που έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

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

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

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

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

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών 37  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

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

του αρμοδίου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού)  και παρουσία των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μία απόφαση του 

Συλλογικού οργάνου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο 

των αντίστοιχων πρακτικών και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων 38,39. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 21 της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Πρόσκληση για υποβολή  δικαιολογητικών κατακύρωσης 

15.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού ειδοποιεί ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («υποψήφιο 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών40 από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) των 

δικαιολογητικών41, όπως καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση 

των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής. 

Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του 

Συστήματος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Με την 

                                                           
37Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή 
38Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016 
39 Πρβλ στο άρθρο 100 της παρ.4 του ν.4412/2016 το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ.10 του ν.4605/2019 
40Πρβλ στο άρθρο 103 παρ.1 του ν.4412/2016 το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ.12 του ν.4605/2019. 
41Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
     1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
      Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς 
της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
     2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
     Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από 
την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
     3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
      Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
     4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
      Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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παραλαβή των δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός (3) 

εργασίμων  ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή  

ακριβές αντίγραφο  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14). Τα εν λόγω 

έγγραφα κατατίθενται  στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται 

αναλυτικά ένα προς ένα. 

Το Συλλογικό Όργανο  μπορεί  να απαιτεί  τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά 

μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,4 και 5 του άρθρου 80 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16 (Α΄147) ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως 

αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με το 

άρθρο 75 του ίδιου νόμου. 

Στο παρόν άρθρο τυχόν υποβολής οποιασδήποτε Υ.Δ. του ν.1599/21986, οι υποψήφιοι οικονομικοί 

φορείς οφείλουν να φέρουν ημερομηνία σύνταξής της μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.42 

Επίσης τυχόν υποβολής εγγράφων που υποβάλλονται στον παρόν άρθρο σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν.4250/2014 (Α΄ 94) και ειδικότερα τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 

μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους43. 

15.2 H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε 

καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 (Α΄147), όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας: 

α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου44 που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες, από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα 

από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

                                                           
42 ν.4605/2019 παρ.7 όπου προστέθηκε παρ.12ε του άρθρου 80 του ν.4412/2016 
43 ν.4605/2019 παρ.7 όπου προστέθηκε παρ.13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 
44  Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προσκομίσουν απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις. Πρβλ παρ.2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4605/2019 του άρθρου 43 παρ.7  
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β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(2) Πιστοποιητικό  που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες45 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν 

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, από το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του46 και θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της 

ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

(5) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων47 που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες48  πριν από την υποβολή του, 

από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής49. 

Μέχρι την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί να 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση50 του οικονομικού φορές, η οποία έχει ενταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση 

πιστοποιητικού. 

(6)  Νομιμοποιητικά έγγραφα -  Παραστατικά εκπροσώπησης από τα οποία να έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του κατά την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης51 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

            Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

                                                           
45 Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Πρβλ παρ.2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.7 του ν.4605/2019 
46 Αναφέρεται για τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε 
περίπτωση ανωνύμων εταιρειών. Πρβλ παρ.12γ του άρθρου 80 του ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν.4605/2019 του άρθρου 43 παρ.7 
47 Πρβλ παρ.2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.7 του ν.4605/2019 
48  Προστέθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019, άρθρο 43 παρ.7, στην παρ. 12 του άρθρου 80 του ν.4412/2016  
49 Όπως προστέθηκε στην παρ.2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017 
50 Όπως προστέθηκε παράγραφος 17 στο άρθρο 376 του ν.4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.46α &β του ν.4605/2018. ν.4605/2019  
51 Αναφέρεται για τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε 
περίπτωση ανωνύμων εταιρειών. Πρβλ παρ.12γ του άρθρου 80 του ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν.4605/2019 του άρθρου 43 παρ.7 
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 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 

από οποιαδήποτε δημόσια αρχή52. 

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως53: 

β.1) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, 

β) 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. 

β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή 

οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του 

νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία 

προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει 

δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις). 

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας. 

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) 

ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε) 

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ54: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 

δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 

                                                           
52 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους (Πρβλ παρ.12γ του άρθρου 80 του ν.4412/2016 

όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν.4605/2019 του άρθρου 43 παρ.7) 
53 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους (Πρβλ παρ.12γ του άρθρου 80 του ν.4412/2016 

όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν.4605/2019 του άρθρου 43 παρ.7) 
54 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους (Πρβλ παρ.12γ του άρθρου 80 του ν.4412/2016 

όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν.4605/2019 του άρθρου 43 παρ.7) 
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εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με 

επικυρωμένη μετάφραση55   

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, 

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

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

άλλων φορέων (δάνεια ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 

στην υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου που αποδεικνύουν α) ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής, κατά περίπτωση β) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των 

άρθρων 73 και 74 του  ν. 4412/16,  όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας 

διακήρυξης56 και   γ) Ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου του Νόμιμου εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, ότι θα παρέχει  την δάνεια 

ικανότητα του (τεχνική/οικονομική) στον προσφέροντα για χρονικό διάστημα ίσο τουλάχιστον με το 

προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης της προμήθειας. 

15.3 Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει επί ποινή αποκλεισμού επίσης να καταθέσει όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 7 στις παραγράφους Α1.3, 8.2, 8.3, 8.4, της παρούσας 

διακήρυξης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄.   

15.4 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας (εντός 10 ημερών) 

αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 

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

των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 

για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν 

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

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν 

το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του 

ν.4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.57 

15.5 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 

δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

                                                           
55 Παρ 7αβ άρθρου 43 Ν.4605/19 
56  Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
57 Πρβλ στο άρθρο 103 παρ.2 του ν.4412/2016 το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ.12β του ν.4605/2019  
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15.6 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά 

του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

15.7 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα 

ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται. 

15.8 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 

δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 15.4 του παρόντος άρθρου και τη διαβίβαση 

του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής ) 

για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε 

κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

15.9 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως, μέσω του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), την απόφαση 

κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: Κρίση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί 

κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: Κατακύρωση -  Σύναψη συμφωνητικού 

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή 

της σύναψης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, 

μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών 
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σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά  εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω 

του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ). Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, 

εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχει 

αποκλειστεί οριστικά. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής58:  

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και 

σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί 

της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016 και  

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016 και μόνον στην περίπτωση 

του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 

συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε χρονικό διάστημα 

που δεν  πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα. Θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, δεν μπορεί 

να περιέχει αντίθετους όρους προς το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης και όλοι οι όροι της 

σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει όλα τα κάτωθι στοιχεία : 

 Τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη, 

 Το είδος της προμήθειας, 

 Το καταβληθέν χρηματικό ποσό για την προμήθεια, 

 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, 

 Τον τρόπο πληρωμής 

 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

 Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

 Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 

 Την παραλαβή των ειδών 

 Τη διάρκεια της σύμβασης 

Το  κείμενο  της  σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,  διακήρυξη, 

προσφορά, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

                                                           
58 Πρβλ άρθρο 105 παρ.3 του ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 παρ.13γ του ν.4605/2019 



[34] 

 

έκπτωτος, και ακολουθεί η διαδικασία του άρθρου 103 του ν.4412/2016 για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Διάρκεια  ισχύος της σύμβασης 

18.1   Ο χρόνος ισχύος της στατικής φύλαξης - επίβλεψης των αθλητικών κέντρων του Δήμου 

Χαλανδρίου είναι για χρονικό διάστημα 19 μήνες, από την ημερομηνία ανάρτησή της στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..  

Ό χρόνος διάρκειας της σύμβασης μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.2 του 

άρθρου 217 του ν.4412/2016 μέχρι το 50% αυτής με αιτιολογημένη απόφαση του συλλογικού 

οργάνου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 59 , είτε με 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό 

αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

18.2   Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: Εγγυήσεις 

α) Εγγύηση συμμετοχής60  στο διαγωνισμό 

Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 1% επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ήτοι ποσού 1.087,04€ (χίλια 

ογδόντα επτά ευρώ και τέσσερα λεπτά), με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α του 

Ν.4412/16).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

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

χρόνου ισχύος της προσφοράς, του άρθρου 10 της παρούσης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

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

Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του 

ν.4412/2016,  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του 

                                                           
59 Πρβλ. στο άρθρο 201 του ν.4412/2016 σε συνδυασμό με την περ. ζ΄ της παρ.11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ.39 του ν.4497/2017  
60Η επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού υποχρεούται να προβεί στην εγκυρότητά της από το Τραπεζικό Ίδρυμα έκδοσής της, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 72 του 

ν.4412/2016 
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ν.4412/2016,  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του61. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

1)την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 

επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

2)την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 

Προστασίας  ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

3)την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο /ή Υπηρεσία Επιτρόπου 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 35 & 36 του ν.4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον 

απαιτείται.  

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: 

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

β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο 

βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων 

βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν 

απορριφθεί αμετακλήτως.   

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης προ 

ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική 

παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. 

Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 
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  Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

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

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

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 72  του ν. 4412/16: 

 την ημερομηνία έκδοσης, 

 τον εκδότη 

 την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

 τον αριθμό της εγγύησης, 

 το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

 την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, 

 τους όρους ότι: 

-    η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

-     ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

 τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

 την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

 την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και 

 στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, 

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

των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο:  Εκτέλεση της σύμβασης 

20.1 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) τηρούν τις 

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

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

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α ́ του Ν.4412/2016.  

Οφείλουν οι Οικονομικοί Φορείς των εταιρειών παροχής υπηρεσιών φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέ-

ρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:  

α) Τον αριθμό των εργαζομένων, 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας,  

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι,  

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών 

των εργαζομένων,  

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

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω 

παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια 

της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες 

διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ ́ της παρ. 2 του 

άρθρου 68 του Ν. 3863/2010. 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρθ.130 και 201 του Ν.4412/16, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, είτε με 

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό 

αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου. 

20.1.1 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας62. 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της 

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 

οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από 

τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως 

άνω διαδικασία. 
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Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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20.2 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 202 του Ν.4412/16: 

α. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών (φύλαξης) αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε 

περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά 

μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική 

ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη, 

β.   παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες, 

δ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

ε. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: Διοικητικές προσφυγές63 - ενστάσεις - κήρυξη αναδόχου εκπτώτου -  

κυρώσεις 

27. 1Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 

26η Ιουνίου  2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) 64  του ν. 

4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος 

έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί 

ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, 

δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 

νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με το αρθ. 360 επ. Ν. 

4412/16. Οι προθεσμίες άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του αρθ. 361 Ν. 4412/16. 

Ειδικά για προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 

ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό 

παρατίθεται στο Παράρτημα I του Π.Δ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου 8 ΠΔ 

39/17). 

Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η 

ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά  με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του 

Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει 

ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση 

                                                           
63 Άρθρο 205 Ν.4412/16 όπως αντικ. με την παρ 23 Ν.4605/19  
64 Όπως τροποποιηθ. από τις παρ 41,42, 43 ,45 άρθρου 43 Ν.4605/19 
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που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή 

κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της 

λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

21.2 Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου- κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής : 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 

της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις  

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

φύλαξης κατά την ανωτέρω περίπτωση γ΄ της παραγράφου 21.2, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί 

στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας 

προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη 

της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, 

που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη 

συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους 

λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

 Ο ανάδοχος  δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

Στον ανάδοχο  που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, 

με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της  επιτροπής, το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 216, 217, 218, 219 & 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
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αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής. Οι 

προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με 

δική τους φροντίδα. 

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

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Μονομερής λύση της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο: Παραλαβή  -  τρόπος πληρωμής -  κρατήσεις 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα υλοποιούνται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους 

τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση. 

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνεται  για το 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες 

Επιτροπές. 

Στις συμβάσεις για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 

συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 200, β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού του 

φορέα, β) Τιμολόγιο του αναδόχου. γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής 

Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16). 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και με τα έξοδα δημοσίευσης 
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περίληψης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο: Διαδικασία επίλυσης  διαφορών 

Η  παρούσα σύμβαση  διέπεται από την Ελληνική και  Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ του Δήμου  και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο: Λοιπές διατάξεις 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 

Δήμου 

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου 

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου 

αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση 

δείγματος (εις διπλούν)65 θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η 

επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν 

πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα 

αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο: Εμπιστευτικότητα - Εχεμύθεια 

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας προβλεπόμενα. 

Ειδικότερα ο ανάδοχος και το προσωπικό του δεν δικαιούνται να γνωστοποιήσουν προς τρίτους 

πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία λειτουργίας που θα αποκτήσουν στο πλαίσιο εκτέλεσης της 

προμήθειας, εκτός από τα θέματα που ρητά προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. 

 

 

 

 

                                                           
65

Με εξαίρεση τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να αποσταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν (πρβλ στην παρ. 3β του 

άρθρου 214 του ν. 4412/16). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:  Η μελέτη αφορά την «Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών 

εγκαταστάσεων» για τις ανάγκες των Δημοτικών Αθλητικών κέντρων «Ν.Πέρκιζας» & 

«Μ.Παπαδάκης» καθώς και το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολοπούλου, της 

Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Ν.Γενιάς. 

Στατική Νυχτερινή φύλαξη τριών (3) αθλητικών εγκαταστάσεων 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ) 

1 79713000-5 
Στατική Φύλαξη τριών αθλητικών 

εγκαταστάσεων 
134.791,99€ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Τεχνική Περιγραφή 

Τα προσφερόμενα είδη  θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές της 105/2019 μελέτης 

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση των κατωτέρω υπηρεσιών περιγράφονται και 

αναλυτικά στο τεύχος Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που 

περιλαμβάνονται. 

 

Απαιτείται, η συνυποβολή πλήρους ηλεκτρονικού εγγράφου Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά 

υπογεγραμμένου, ως περιγράφεται στο Παράρτημα Α (άρθρο 7 Α.2). 

Σε όλα τα είδη θα γίνονται δεκτές προσφορές ισοδύναμες ή καλύτερες των απαιτήσεων εφόσον το 

συνολικό ποσό για το σύνολο της κάθε ομάδας δεν ξεπερνά το ποσό του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της αντίστοιχης ομάδας. 

                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Αρμόδιος                : Μπακόλας Παναγιώτης 
Ταχ. Δ/νση  : Λ. Πεντέλης 146  Χαλάνδρι 
ΤΚ  : 15234 
Τηλέφωνο   : 210 6821975 

 

                Αριθμός Μελέτης : 105/9-9-2019 
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Φαξ           : 210 6821926 
Email  : sports@halandri.gr 

Μελέτη 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», για 
τα Δημοτικά Αθλητικά κέντρα «Ν. Πέρκιζας», «Μ. Παπαδάκης» και το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο 
πάρκο της οδού Αποστολοπούλου (περιλαμβάνει: ανοικτά γήπεδα τένις, μπάσκετ-βόλεϊ και το ανοικτό 
Δημοτικό Κολυμβητήριο «Π. Παπαγιαννόπουλος), της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Ν. Γενιάς, 
για χρονικό διάστημα 19 μηνών με εκτιμώμενο ποσό δαπάνης 134.791,99 €, συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% και θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με 
χρήση ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής. 
Ο χρόνος ισχύος της στατικής φύλαξης - επίβλεψης των αθλητικών κέντρων του Δήμου Χαλανδρίου 
είναι για χρονικό διάστημα 19 μηνών, από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  
  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  134.791,99 €- Κ.Α. 15.6278 
 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:       108.703,22 € 
ΦΠΑ 24%:          26.088,77 € 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:       134.791,99 € 

 
Α.Α.Υ. 44341/16-10-2019           

 
ΟΕ 2019 - Κ.Α. 15.6278 «Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων» 
• ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:   403,22 € 
• ΦΠΑ 24%:             96,77 € 
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:      499,99 € 
 

ΟΕ 2020 - Κ.Α. 15. 6278 «Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων» 
• ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:   57.000,00 € 
• ΦΠΑ 24%:           13.680,00 € 
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:       70.680,00 € 

 
ΟΕ 2021 - Κ.Α. 15. 6278 Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων» 
• ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:   51.300,00 € 
• ΦΠΑ 24%:               12.312,00 € 
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Τεχνική Έκθεση Δαπάνης 
2. Τεχνική Περιγραφή 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
4. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 
5. Δικαίωμα και δικαιολογητικά συμμετοχής 
6. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
7. Τ.Ε.Υ.Δ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Για τις ανάγκες του Τμήματος Φροντίδας Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Παιδείας 
Αθλητισμού & Ν. Γενιάς, απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών 
εγκαταστάσεων», για τα Δημοτικά Αθλητικά κέντρα «Ν. Πέρκιζας», «Μ. Παπαδάκης» και το Δημοτικό 
Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολοπούλου (περιλαμβάνει: ανοικτά γήπεδα τένις, μπάσκετ-
βόλεϊ και το ανοικτό Δημοτικό Κολυμβητήριο «Π. Παπαγιαννόπουλος), της Διεύθυνσης Παιδείας, 
Αθλητισμού και Ν. Γενιάς, για χρονικό διάστημα 19 μηνών, με εκτιμώμενο ποσό δαπάνης 134.791,99 
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€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με χρήση ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 
Ο χρόνος ισχύος της στατικής φύλαξης - επίβλεψης των αθλητικών κέντρων του Δήμου Χαλανδρίου 
είναι για χρονικό διάστημα 19 μηνών, από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

 

Υπηρεσία CPV 

Στατική Φύλαξη τριών αθλητικών εγκαταστάσεων 79713000-5 

  Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 134.791,99 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6278 των προϋπολογισμών του Δήμου Ο.Ε. 2019, 2020 και 2021 . 

                                    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Υπηρεσία Περιγραφή 

Στατική Φύλαξη τριών 

αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

 Στατική επίβλεψη σε τρεις (3) δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις (Δημοτικό Α-
θλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας», Δημοτικό Αθλητικό κέντρο «Μ. Παπαδάκης» και 
το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολοπούλου (περιλαμ-
βάνει: ανοικτά γήπεδα τένις, μπάσκετ-βόλεϊ και το ανοικτό Δημοτικό Κολυμβητή-
ριο «Π. Παπαγιαννόπουλος)) οι οποίες έχουν 2 εισόδους και πλέον η κάθε μία. 

 Ώρες φύλαξης Οκτώ (8) ώρες νυκτερινό από έναν φύλακα ήτοι καθημερινά για 
19 μήνες για όλα τα αθλητικά κέντρα και ώρες 22:00-06:00 /ή 21:00-05:00 (ανά-
λογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας) 

 Επτά (7) μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες.   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας», δ/νση Λ.Πεντέλης 146, εμβαδόν περίπου  31.741,67 m2   

 Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Μ. Παπαδάκης», δ/νση Σαρανταπόρου & Σοφ. Βενιζέλου, εμβαδόν 

περίπου 7.588,80 m2 

 Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολοπούλου (Μυκόνου 17) το οποίο περι-

λαμβάνει το κολυμβητήριο «Π.Παπαγιαννόπουλος» και τα ανοιχτά γήπεδα βόλεϊ, μπάσκετ & τένις, εμ-

βαδόν περίπου 5.765,70 m2 

 
ΕΝΑΡΞΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΡΔΙΑΣ 
 Ο φύλακας φροντίζει να προσέρχεται έγκαιρα στο χώρο της Φύλαξης και παρουσία του παραδίδο-
ντος προσωπικού ασφαλείας να παραλαμβάνει τον εξοπλισμό, ο οποίος είναι σύμφωνος με τον «φάκε-
λο» της Φύλαξης. Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού διαπιστώνεται η πληρότητα του εξοπλισμού, 
ενώ παράλληλα ελέγχεται και η λειτουργικότητα αυτού. 
 Ακολούθως καταγράφει στο «Βιβλίο Συμβάντων – Φύλαξης» τα αποτελέσματα παραλαβής και 
την έναρξη βάρδιας, αναγράφοντας «Έναρξη βάρδιας – Ονοματεπώνυμο – Ώρα». 
 Θα τηρείται βιβλίο παρατηρήσεων, όπου θα καταχωρούνται καθημερινά τα προκύπτοντα συμβά-
ντα. 
 Τα βιβλία υπηρεσίας, καταγραφής συμβάντων και οποιαδήποτε υλικοτεχνικά μέσα, διατηρούνται 
σε άριστη κατάσταση και παραδίδονται στους αντικαταστάτες τους με ειδική εγγραφή. 
 Όταν ο φύλακας για οποιοδήποτε λόγο απομακρύνεται από την θέση του το καταγράφει στο βιβλίο 
συμβάντων αναφέροντας το λόγο και την ακριβή ώρα έναρξης και λήξης. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
(ΜΗΝΕΣ) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(24%) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

CPV 

Στατική επίβλεψη σε τρεις (3) δημοτικές αθλητικές 19 5.721,222 108.703.22 26.088.77 134.791.99 79713000-5 
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εγκαταστάσεις (Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Ν. 
Πέρκιζας», Δημοτικό Αθλητικό κέντρο «Μ. 
Παπαδάκης» και το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο 
πάρκο της οδού Αποστολοπούλου) οι οποίες έχουν 
2 εισόδους και πλέον η κάθε μία. 
Ώρες φύλαξης Οκτώ (8) ώρες νυκτερινό από έναν 
φύλακα ήτοι καθημερινά για 19 μήνες  και ώρες 
22:00-06:00 /ή 21:00-05:00 (ανάλογα με τις ανάγκες 
της υπηρεσίας) 
Επτά (7) μέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβάνονται 
Σαββατοκύριακα και αργίες.   

 
Σύμφωνα με την Α.Π.:44341/16-10-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) η συνολική 
πίστωση ποσού 134.791,99 € κατανέμεται στα έτη 2019, 2020 & 2021 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες 
Φυσικών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία στη 
νυχτερινή φύλαξη  εγκαταστάσεων, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το αρμόδιο Επιμελητήριο 
και με βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών, του προηγούμενου και τρέχοντος έτους. 
Οι ενώσεις φυσικών προσώπων είτε εταιρειών που θα λάβουν μέρος δεν υποχρεούνται να λάβουν 
ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να υποβάλλουν υπεύθυνη 
δήλωση ότι σε περίπτωση που θα επιλεγούν θα συστήσουν κοινοπραξία σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία. Τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρο για την εκτέλεση των εργασιών. 
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο 
διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφορές. 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία 
ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών, με βάση τον πίνακα του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού.  
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, και υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα. 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

 Τα στοιχεία του διαγωνισμού (τίτλος, κλπ.). 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία. 
Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. 
Η περιεχόμενη οικονομική προσφορά που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να αναγράφει τη 
συνολική τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
Κατάθεση εναλλακτικών προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή. 
                                           

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο Αντικείμενο συγγραφής 

 

Το παρόν τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Νυχτερινή 

φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», για τα Δημοτικά Αθλητικά κέντρα «Ν. Πέρκιζας», 

«Μ. Παπαδάκης» και το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολοπούλου 

(περιλαμβάνει: ανοικτά γήπεδα τένις, μπάσκετ-βόλεϊ και το ανοικτό Δημοτικό 

Κολυμβητήριο «Π. Παπαγιαννόπουλος), της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Ν. 

Γενιάς, με εκτιμώμενο ποσό δαπάνης 134.791,99 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 
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θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με 

χρήση ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάσει τιμής. 

Ο χρόνος ισχύος της στατικής φύλαξης - επίβλεψης των αθλητικών κέντρων του Δήμου Χαλανδρίου 

είναι για χρονικό διάστημα 19 μηνών, από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  

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. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 

φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Άρθρο 2o Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις : 

 

1. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  

4. Του Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 

112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Του Ν. 3863/2010, ΦΕΚ 115/15.07.2010, τεύχος Α΄, «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς 

διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις και ειδικότερα όσα ορίζονται στο άρθρο 68, όπως  

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 . 

6. του Ν. 4013/2011 περί «Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

(αντικαταστάθηκε το  έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 με την παρ. 7 του άρθρου 375 του 

Ν.4412/16, κράτηση ύψους 0,06% στις συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης) 

7. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Η  Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασί-

ες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

9. Του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014),  

11. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο» και ειδικότε-

ρα το άρθρο 4 παρ. 3 (δαπάνες δημοσίευσης διακήρυξης) όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 

3801/2009  

13. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».  

14. Τις διατάξεις του Ν.4554/2018 (ΦΕΚ130/Α΄/18-07-2018) περί «Ασφαλιστικές και 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των 

εργαζομένων[….]» 

15. Την με αριθμό 394/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 

ανάθεση της υπηρεσίας «Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», για τα Δημοτικά Αθλητικά 

κέντρα «Ν. Πέρκιζας», «Μ. Παπαδάκης» και το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού 

Αποστολοπούλου, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, σε 

ιδιωτική εταιρεία. Για την υλοποίηση της υπηρεσίας θα διενεργηθεί Ανοικτός Ηλεκτρονικός  

Διαγωνισμός, με χρήση ΕΣΗΔΗΣ. 

16. Την με αριθμό 44341/16-10-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

 

Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης 
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Η επιλογή αναδόχου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την 

διαδικασία  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με χρήση ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 

Το αντικείμενο των υπηρεσιών δεν υποδιαιρείται σε ομάδες αλλά συγκροτεί ένα σύνολο εργασιών οι 

οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και ως εκ τούτου, για την απρόσκοπτη και χωρίς 

καθυστερήσεις υλοποίηση της σύμβασης, η ανάθεση θα γίνει σε έναν οικονομικό φορέα. Τυχόν 

υποδιαίρεση της σύμβασης θα έθετε σε κίνδυνο την ορθή, αποτελεσματική και προσήκουσα 

εκτέλεση αυτής. Επίσης με αυτό το τρόπο εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Άρθρο 4ο Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 

 Διακήρυξη Διαγωνισμού 

 Συγγραφή υποχρεώσεων 

 Τιμολόγιο μελέτης 

 Τεχνική περιγραφή μελέτης 

 Προϋπολογισμός  μελέτης 

 ΤΕΥΔ 

 

Άρθρο 5ο Σύμβαση 

 

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, 

υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για να υπογράψει τη σύβαση και 

προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της 

παρούσης. 

 

Η σύμβαση θα ισχύει  και για τα τρία αθλητικά κέντρα ως εξής: 

Ο χρόνος ισχύος της στατικής φύλαξης - επίβλεψης των αθλητικών κέντρων του Δήμου Χαλανδρίου 

είναι για χρονικό διάστημα 19 μηνών, από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Μπορεί να παραταθεί η εν λόγω σύμβαση σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 217 του ν.4412/2016 

μέχρι το 50% αυτής πριν τη λήξη της μετά από γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον 

υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις και όταν συμφωνήσουν για αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

όχι πέραν της αξίας της σύμβασης. 

Η αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 216 του ν.4412/2016, με απόφασή της 

ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε 

ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή 

υπάλληλο της υπηρεσίας. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης 

του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους 

όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να 

απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Κριτήρια επιλογής κατά την συμπλήρωση του Τυποποιημένου Έντυπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

Οι Οικονομικοί Φορείς υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσουν και να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο 

είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και της διακήρυξης, αναφέροντας τα κάτωθι: 

6.1 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας. 

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

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

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε 

κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 

στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
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συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

6.2 Οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια: 

 

Οφείλει ο οικονομικός φορέας να συμπληρώνει στο πεδίο/α ως έχουν  ορισθεί στο Τ.Ε.Υ.Δ. - ΜΕΡΟΣ 

IV «Κριτήρια Επιλογής» Ενότητα Β: Οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια, επί ποινή 

αποκλεισμού τα κάτωθι: 

5) τον ακριβή αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην εν λόγω υπηρεσία,  

6) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης 

φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων,  

7) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών  με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά καθώς και  

8) τη συλλογική σύμβαση στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

 

6.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Οφείλει ο οικονομικός φορέας να συμπληρώνει στο πεδίο/α ως έχουν  ορισθεί στο Τ.Ε.Υ.Δ. - ΜΕΡΟΣ 

IV «Κριτήρια Επιλογής» Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, επί ποινή αποκλεισμού 

τα κάτωθι: 

 Αποδεικτικά εμπειρίας: Θα πρέπει να προσκομιστούν τουλάχιστον τρείς (3) βεβαιώσεις καλής ε-

κτέλεσης ετήσιων και όχι τμηματικών συμβάσεων των τελευταίων τριών (3) τουλάχιστον ετών σε 

φορείς του Δημοσίου ή/και ΟΤΑ ή/και Ν.Π.Δ.Δ. 

 

6.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

Οφείλει ο οικονομικός φορέας να συμπληρώνει στο πεδίο/α ως έχουν  ορισθεί στο Τ.Ε.Υ.Δ. - ΜΕΡΟΣ 

IV «Κριτήρια Επιλογής» Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, επί ποινή αποκλεισμού 

τα κάτωθι: 

 Διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 που να αφορά τη δια-

δικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα.  Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει  εκ-

δοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστη-

μα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για 

τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας α-

μοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

 

Άρθρο 7ο Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

οφείλει να προσκομίσει, εκτός τα όσα θα ορίζει η διακήρυξη (ποινικά μητρώα, 

ασφαλιστική ενημερότητα κ.λ.π.) Υ.Δ. της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), 

ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία να δηλώνει, επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι: 

 Θα δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι απαρέγκλιτα τηρεί τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθε-

σίας, δηλ. καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στο προσωπικό που απασχολεί, τηρεί το νόμιμο ωράριο 

απασχόλησης τους κανόνες ασφαλιστικής κάλυψης τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζο-

μένων . 

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

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

και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο 

της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 Το προσωπικό φύλαξης, είναι ηλικίας άνω των 25 ετών και έχει σε ισχύ άδεια εργασίας. 

 Ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους στους οποίους θα παρέχονται οι υπηρεσίες φύλαξης και έχει 

αποκτήσει ιδία αντίληψη των απαιτούμενων υπηρεσιών. 

 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών θα τηρείται από τον ανάδοχο ημερο-

λόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερι-

νή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 

σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Επίσης οφείλει να καταθέσει τα κάτωθι, επί ποινή αποκλεισμού: 
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3. Κατάσταση προσωπικού του Οικονομικού Φορέα, (εντός του τρέχοντος έτους) από την 

Επιθεώρηση Εργασίας, µε την οποία βεβαιώνεται η διαθεσιμότητα του απαραίτητου προσωπικού. 

4. Άδεια Λειτουργίας Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας από το Υπουργείο Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. 

5. Αποδεικτικά εμπειρίας: Θα πρέπει να προσκομιστούν τουλάχιστον τρείς (3) βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης ετήσιων και όχι τμηματικών συμβάσεων των τελευταίων τριών (3) τουλάχιστον ετών σε 

φορείς του Δημοσίου ή/και ΟΤΑ ή/και Ν.Π.Δ.Δ. 

6. Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 που να αφορά τη 

διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα.  Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να έχει  

εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύ-

στημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας 

για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας 

αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.) 

 

Άρθρο 8ο Προσφορές – Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο 

τεύχος Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που 

περιλαμβάνονται. 

 

Άρθρο 9ο Εγγυήσεις 

 

9.1 Εγγύηση συμμετοχής: 

Το ύψος της εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο 1% επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού προ ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ.1α του 

Ν.4412/16). 

 

9.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

 

Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης προ 

ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

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

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 

την λήξη της σύμβασης πλέον 2 μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται 

στον ανάδοχο της υπηρεσίας μετά την λήξη της σύμβασης και της τελικής βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο 

συμβαλλόμενων. 

Άρθρο 10ο Χρόνος και τόπος εκτέλεσης 

 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνεται καθημερινώς, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, 

συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών και αργιών, και ο χρόνος ισχύος της στατικής φύλαξης 

- επίβλεψης των αθλητικών κέντρων του Δήμου Χαλανδρίου είναι για χρονικό διάστημα 19 μηνών, 

από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από την τεχνική περιγραφή της παρούσης, η υπηρεσία μπορεί να 

προτείνει την απόρριψη της υπηρεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 219 & 220 του ν.4412/2016. 

 

 

Άρθρο 11ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου-Αποκλεισμός υποψήφιου αναδόχου 

 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για τη πλήρη, πιστή κι εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της διακήρυξης, της 

τεχνικής έκθεσης και της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο (2) συμβαλλομένων και 

οφείλει να συμμορφώνεται προς τις εντολές και υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση πλημμελούς παροχής της απαιτούμενης εργασίας από τον ανάδοχο, μη συμμόρφωσής 

του προς τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας ή σε περίπτωση παραβίασης των συμβατικών 

του υποχρεώσεων, δύναται αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κι 

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική 
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σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση στους 

χρόνους εξυπηρέτησης και ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, 

μπορεί  να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4412/2016.  Η επιβολή ποινικών 

ρητρών και η κήρυξη του μειοδότη έκπτωτου δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

 Σε περίπτωση που υπάρξει πράξη επιβολής προστίμου στον ανάδοχο για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης, τότε η αναθέτουσα 

αρχή προχωρά υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης και στην κήρυξη του εργολάβου 

έκπτωτου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τους υποψήφιους 

αναδόχους λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Ως σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος του υποψήφιου οικονομικού φορέα, μέσα σε 

χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, 

τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας κατ' εφαρμογή της υ.α. 2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει 

μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ββ) η 

κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ' εφαρμογή της παραγράφου 7 του Ν.4144/13, 

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

της προσφοράς, γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας 

συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης 

κατ' εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. 

 

 

Άρθρο 12ο Λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούμενο προσωπικό, τα υλικά, τα 

μηχανήματα, και οποιαδήποτε μέσα.  

Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση 

της εργασίας όπως είναι οι δαπάνες μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων 

των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του κ.λ.π., οι 

δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών και ατυχήματος του προσωπικού του και γενικά κάθε είδους δαπάνη 

απαραίτητη για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 

 

Άρθρο 13ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που 

θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το 

Δήμο. 

  

Άρθρο 14ο Καλή εκτέλεση - Τρόπος πληρωμής 

 

Η καλή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την τεχνική έκθεση της 

μελέτης, θα ελέγχεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα Φροντίδας Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων), με όποιο τρόπο εκείνη κρίνει ως πλέον πρόσφορο. Η πληρωμή δύναται να γίνεται 

τμηματικά με την προσκόμιση και ενταλματοποίηση του τιμολογίου μετά από πιστοποίηση και 

βεβαίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 15ο Διαφωνίες 

 

Κάθε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που θα δημιουργηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων και αφορά την 

παρούσα Σύμβαση και που θα αφορά την εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής, λύνεται βάσει των 

ισχυουσών διατάξεων (περί λύσεως διαφωνιών). Οιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά ανακύψει 

κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δίνει το δικαίωμα στον ανάδοχο να αρνηθεί τη συνέχιση της 

παροχής των υπηρεσιών του. 

Χαλάνδρι,  09/09/2019 
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

ΜΠΑΚΟΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 
 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 
ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
(ΜΗΝΕΣ) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(24%) 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

CPV 

Στατική επίβλεψη σε τρεις (3) δημοτικές 
αθλητικές εγκαταστάσεις (Δημοτικό Αθλητικό 
Κέντρο «Ν. Πέρκιζας», Δημοτικό Αθλητικό 
κέντρο «Μ. Παπαδάκης» και το Δημοτικό 
Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού 
Αποστολοπούλου) οι οποίες έχουν 2 εισόδους 
και πλέον η κάθε μία. 
Ώρες φύλαξης Οκτώ (8) ώρες νυκτερινό από 
έναν φύλακα ήτοι καθημερινά για 19 μήνες  και 
ώρες 22:00-06:00 /ή 21:00-05:00 (ανάλογα με 
τις ανάγκες της υπηρεσίας) 
Επτά (7) μέρες την εβδομάδα, 
συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και 
αργίες.   

19 5.721,222 108.703.22 26.088.77 134.791.99 79713000-5 

  

Σύμφωνα με την Α.Π.: Α.Π.:44341/16-10-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) η 

συνολική πίστωση ποσού 134.791,99€ κατανέμεται για τα έτη 2019, 2020 & 2021 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Τόπος και χρόνος παράδοσης -  παραλαβή  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αφορά την Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων, για τα 

Δημοτικά Αθλητικά κέντρα «Ν. Πέρκιζας» (Λ.Πεντέλης 146), «Μ. Παπαδάκης» (Σαρανταπόρου & 

Σοφ. Βενιζέλου), καθώς και το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολοπούλου το 

οποίο περιλαμβάνει το κολυμβητήριο «Π.Παπαγιαννόπουλος» και τα ανοιχτά γήπεδα βόλεϊ, μπάσκετ 

& τένις.  

Ο χρόνος ισχύος της στατικής φύλαξης - επίβλεψης των αθλητικών κέντρων του Δήμου Χαλανδρίου 

είναι για χρονικό διάστημα 19 μηνών, από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Η παραλαβή θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Αν η επιτροπή παραλαβής 

κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της με αρ.105/2019 

μελέτης και της παρούσας διακήρυξης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 

αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση 

επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 
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είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του 

ν.4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 22166του ν. 4412/2016.67  

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 

στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 

απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 

σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 

σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της 

σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του 

αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 216, 217, 218, 219 & 220 του Ν. 4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:  

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 

σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών, 

σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του ν.4412/2016.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει έως και σήμερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Υποχρεώσεις αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις του Δήμου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν 

                                                           
66 Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του ν.4608/2019, με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 
67Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
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για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες 

υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, 

με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 

υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Υποκατάσταση αναδόχου68 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς 

προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Σύμφωνα με το άρθρο 164 και 132 παρ.1 περ. δ΄ του Ν.4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Του/της ή της εταιρείας _______________________________________________________________ 

όπως νόμιμα εκπροσωπείται από_______________________________________________________ 

Με έδρα _________________________________ οδός_____________________________________ 

Αριθμός_______ Τ.Κ__________ τηλ____________________________________________________ 

fax_______________________ e-mail___________________________________________________ 

Αφού έλαβα  γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας  για την προμήθεια με τίτλο  

……………………………………………………………………………………………………………………… καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, 

υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά 

 

 
Σημείωση: Η τιμή προσφοράς θα είναι σύμφωνη με τη συλλογική σύμβαση εργασίας (αρ.68 του ν.3863/2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χαλανδρίου 

Υπηρεσία/Περιγραφή 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΗΝΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

19 ΜΗΝΕΣ*ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Στατική επίβλεψη σε τρεις (3) δημοτικές 
αθλητικές εγκαταστάσεις (Δημοτικό Αθλητικό 
Κέντρο «Ν. Πέρκιζας», Δημοτικό Αθλητικό κέντρο 

«Μ. Παπαδάκης» και το Δημοτικό Αθλητικό 
κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολοπούλου) οι 
οποίες έχουν 2 και πλέον εισόδους η κάθε μία. 
Ώρες φύλαξης Οκτώ (8) ώρες νυκτερινό από έναν 
φύλακα ήτοι καθημερινά για 19 μήνες και ώρες 
22:00-06:00 /ή 21:00-05:00 (ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας) 
Επτά (7) μέρες την εβδομάδα, 
συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες.   

ΜΗΝΑΣ 19   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:                                        

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα  

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική 

ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα [] 

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: [][][][]/S [][][][][][]0000/S 000-0000000 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υ-

ποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποί-

ες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε 

εθνικό επίπεδο)  

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ]) 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρα-

καλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 

σύναψης δημόσιας σύμβασης.  

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:090191830 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2019 

Πόλη: ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

Οδός και αριθμός: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 

Ταχ. κωδ.:15234 

Αρμόδιος επικοινωνίας: ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 

Τηλέφωνο:+30 2132023893 

φαξ:+30 2132023846 

Ηλ. ταχ/μείο: k.dimitriadou@halandri.gr 

Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος: ΣΤΑΤΙΚΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Σύντομη περιγραφή: 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ  

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):105/2019 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2019
mailto:k.dimitriadou@halandri.gr
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Επωνυμία: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Τηλέφωνο: 
φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 
 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
Ναι / Όχι  

Ναι / Όχι  
%  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Ναι / Όχι  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1  
Όνομα: 
Επώνυμο: 
Ημερομηνία γέννησης: 
Τόπος γέννησης: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ναι / Όχι  
-  
Ταυτότητα της οντότητας 
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-  
Τύπος ταυτότητας 
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  
Ναι / Όχι  
-  
Ταυτότητα της οντότητας 
-  
Τύπος ταυτότητας 
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο 
άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 
Ναι / Όχι  
..  
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
 
Ναι / Όχι  
..  
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
..  
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
..  
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
..  
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
..  
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
Ναι / Όχι  
-  
  Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
..  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
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-    
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
..  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
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-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
-  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
-  
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Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
 
 
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
 
Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 
Ναι / Όχι  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 
  Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 
-  
Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 
.. - ..  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην 
προκήρυξη/γνωστοποίηση. 
Ναι / Όχι  
-  
Ναι / Όχι  
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
-  
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
-  
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
-  
 

Λήξη 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω 

είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω 

τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:  

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβα-

ση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομι-

κός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή  

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο 

της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως κα-

θορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν 

υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.  

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή 

 

 


