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Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ,
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 71.632,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια
του Κέντρου Αστέγων Δ. Ηρακλείου Η Μελέτη της σύμβασης παροχής υπηρεσίας αποτελείται από την
(Διακήρυξη , Τεχνική Περιγραφή, , τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τιμολόγιο
προσφοράς ) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΑΓ. ΤΙΤΟΥ αρ. 1

Πόλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ταχυδρομικός Κωδικός

71202

Τηλέφωνο

2813409185-186-189-403-428

Φαξ

2810229207

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prom@heraklion.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Τζανιδάκης Βασίλης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.heraklion.gr.

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην διεύθυνση www.heraklion.gr
β)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου στα τηλ. (+30)
2813409185-186-189-403, e-mail: prom@heraklion.gr.
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης1
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει τον οικείο Κ.Α 15-6278.001 εξόδων με τίτλο δαπάνης: «Παροχή υπηρεσιών για τη
φύλαξη και ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων, Δ. Ηρακλείου » για το έτος 2019.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων,
Δ. Ηρακλείου » για το έτος 2019.

1

Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 79713000-5
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 71.632,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24. %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 57.768,00 ΦΠΑ : 13.864,32.).
Το διάστημα της παροχής της υπηρεσίας φύλαξης και ασφάλειας είναι από την υπογραφή της σύμβασης
και για την κάλυψη 9.960 ωρών, όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και μέχρι εξαντλήσεώς
τους. Η φύλαξη θα παρέχεται, όταν υπάρχουν ωφελούμενοι που διαμένουν στο Κέντρο. Για το έτος 2019 ο
μέγιστος αριθμός ωρών παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων Δήμου
Ηρακλείου (Μάιος 2019 έως και Δεκέμβριος 2019) θα είναι 5.592 ώρες. Εάν κατά το έτος 2019 υπάρξει
υπόλοιπο των ωρών φύλαξης που πιθανά δεν πραγματοποιηθούν, οι ώρες αυτές θα μεταφερθούν στο
έτος 2020 μέχρι την εξάντληση των 9.960 ωρών.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα τεύχη της
μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, , τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τιμολόγιο
προσφοράς ) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
2
τιμής .
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως3:
Α.
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265)4, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,5
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

2
3

4
5

Άρθρο 86 ν.4412/2016
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
του άρθρου 11 παρ. 5 του π.δ/τος 28/1980 (Α/11)
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω
B.


Η με αρ. πρωτ. 31727/23-3-2016 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων του Δήμου
Ηρακλείου



Η με αριθμό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής
α) Διακηρύξεων για προμήθειες και εκτελέσεις έργων ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων
β) Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των δημοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος δ) Συμβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών Δελτίων ζ) όλων των συναφών
εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω



Η με αρ. 637/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην «Έγκριση του Κανονισμού
Λειτουργίας του Κέντρου Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου»



Η με αριθμό 85/ 2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου



ΑΑΥ -440 με Αριθμό ΑΔΑΜ: 19REQ004435888

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου, οδός Αγ. Τίτου αρ.1,1ος όροφος,
αίθουσα «Ανδρέα Παπανδρέου» την 14 / 03 / 2019 ώρα 10:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του
διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
δηλαδή 14 / 03 / 2019 ώρα 10:00
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο
διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την 21 / 03 / 2019 ώρα 10:00
στον ίδιο χώρο.
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1.6

Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 6.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης (Προκήρυξη) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο:
Στην ημερήσια εφημερίδα: ΠΑΤΡΙΣ
Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα
αποσταλεί στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Η Διακήρυξη με όλα τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα της σύμβασης, θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο,
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.heraklion.gr στην διαδρομή : Αρχική
► Επικαιρότητα ► Διακηρύξεις - Δημοπρασίες, στις 22 /02/2019

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους7
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

6
7

Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β')
Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης8 είναι τα ακόλουθα:



η με αρ. 17431 Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα
ΠΑΤΡΙΣ



η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ……………………….…...) με τα τεύχη της μελέτης ((Τεχνική Περιγραφή, ,
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό ΚΑΙ προϋπολογισμός Προσφοράς ) που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής



Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.heraklion.gr/press/auction
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με
δαπάνες και φροντίδα τους.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο 4 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών9.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα.

8

9

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του
άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των
τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την
προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές
υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία
αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2
του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που
περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
Άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.10
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).11
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν 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.12
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, 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 Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.
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.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα13.
2.1.5 Εγγυήσεις14
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. 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/ 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 εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού15, θ) την ημερομηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
10
11
12

13
14
15

Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016
Άρθρο 80 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και παρ. 4 του άρθρου 92 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 14 του
άρθρου 107 του Ν.4497/2017
Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
Άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
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καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.16
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή17 για την υποβολή προσφοράς18.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.19
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής20
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής21, που ανέρχεται στο
ποσό των χιλίων εκατό πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών 1.155,36 ευρώ22. Στην περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

16

17
18

19

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς
της Ένωσης
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016

20

Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016

21

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ.
1α ν. 4412/2016)
Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου
72 ν. 4412/2016).

22
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2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ένστασης
κατά της απόφασης κατακύρωσης
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες
στην περίπτωση 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
αμετακλήτως23
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού24
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους25 :
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),
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

23
24
25

Άρθρο 72 παρ. 1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.6 και 7 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 και από την
παρ. Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017.
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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).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται 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.

2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους26.
β) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ'
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3.27 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. [

26

27

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη της παρ. 3 για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί
δυνατότητα της A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα
η A.A. διαγράφεται η παράγραφος 3 α ή/και β αντίστοιχα.
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2.2.3.4. Αποκλείεται28 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
γ) 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,
(δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) 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,
(στ) 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 23 της παρούσας,
(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2. β. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης

28

Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά
συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού
της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4).
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές
της στα σχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 29.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις
της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία
του σχετικού γεγονότος30
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας31
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο
των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας.
Ειδικότερα για τους εγκαταστημένους στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα τους να συνάδει με το
αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών και να διαθέτουν άδεια λειτουργίας επιχείρησης ασφάλειας φύλαξης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2518/97 (ΦΕΚ 164 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
η οποία θα πρέπει είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια32
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα33
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει
29
30
31
32

33

Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.8 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017.
Άρθρο 73 παρ.10 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το
άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με
αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους
οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν
τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από
τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από
συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις
απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου
2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει
να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς
παραδόσεις τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των
συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη
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τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών φύλαξης δημόσιων ή ιδιωτικών κτιρίων ή/και
εγκαταστάσεων, τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης34
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
το διεθνές πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο το οποίο θα πρέπει να είναι σε θεματικό πεδίο συναφές με το
αντικείμενο της σύμβασης.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών
τους με αυτούς35. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες36.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης 37.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 38.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα,,
το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ39 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς

34

35

36
37
38
39

μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου
παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.
4412/2016)
Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.
Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις
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σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και
(www.hsppa.gr ).
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα40
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201641.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)42.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.443.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν44.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά45:

40

41
42
43

44
45

Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 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
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
Β)για τις παραγράφους 2.2.3.2α ΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους
- μέλους ή χώρας για τους φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα. Επιπλέον 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 εγκατάστασής του) του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή
του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να
καταβάλει εισφορές]. Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς
φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν
και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.
4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 1. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
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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περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Β2[TV1]. . Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2518/97 (ΦΕΚ 164 Α')
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β3 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων συναφών έργων που πραγματοποιήθηκαν κατά την
τελευταία τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας και της αξίας συμμετοχής του υποψηφίου, του
αποδέκτη του έργου, της ιδιότητας του υποψηφίου σε αυτά (π.χ. Ανάδοχος / μέλος ένωσης / υπεργολάβος
κ.λ.π.) και του χρόνου υλοποίησης. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν :
(I) εάν ο αποδέκτης του έργου είναι Δημόσιος Φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης:
πιστοποιητικό βεβαίωσης ολοκλήρωσης - καλής εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας φύλαξης ή/και
αντίγραφο συμβάσεων, συνοδευόμενο από πρωτόκολλο ολοκλήρωσης και οριστικής παραλαβής της
παρεχόμενης υπηρεσίας, στα οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του έργου
(II) εάν ο Πελάτης τους είναι Ιδιωτικός Φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης:
σχετική βεβαίωση - συστατική επιστολή του ιδιώτη Φορέα, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο ή
κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
Β4 Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό
από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
ISO 9001 ή ισοδύναμο το οποίο θα πρέπει να είναι σε θεματικό πεδίο συναφές με το αντικείμενο της
σύμβασης (φύλαξη).
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης46
Κριτήριο ανάθεσης47 της Σύμβασης48 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
αποκλειστικά βάσει τιμής
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων, την
Τεχνική Περιγραφή και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση....). Σε
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο
1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

46

47

48

Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου
86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές
που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου
να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86).
Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
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2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: :……………………………................................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ * :…………………………….........................................

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «……………………………………………………………»
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:………………../……-……..-…………..
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: …./…/………. και ώρα……..

*Τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνουν Ταχ. Δ/νση, Τηλέφωνο,
Φαξ και Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό,
η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).
Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 2.4.3
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί
τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του
άρθρου 2.4.2.2..
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..
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2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν49:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/201650, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(Παράρτημα...),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή» της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω τεύχος. Επισημαίνεται ότι οι
υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο χωρίς αλλαγές και σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο τεύχος της « Τεχνικής Περιγραφής» τον Πίνακα Συμμόρφωσης.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Ο «Πίνακας Συμμόρφωσης» διατίθεται και σε επεξεργάσιμη μορφή (σε μορφή αρχείου .doc) στην ανάρτηση
των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στη διεύθυνση (URL) :
www.heraklion.gr στην διαδρομή : Αρχική ► Επικαιρότητα ► Διακηρύξεις - Δημοπρασίες
2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
( συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), όπως ορίζεται κατωτέρω:
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας, το παρεχόμενο έντυπο «Τιμολόγιο Προσφοράς».
Συγκεκριμένα η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο της προσφοράς (Πίνακας 1
του Τιμολογίου Προσφοράς) για την παρεχόμενη υπηρεσία και επιπρόσθετα την ανάλυση του κόστους της
προσφοράς σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 68 του Ν.3863 (ΦΕΚ115Α/15.07.2010) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (Πίνακας 2 του Τιμολογίου Προσφοράς). Στην οικονομική προσφορά μαζί με το
«Τιμολόγιο Προσφοράς» οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν και αντίγραφο της συλλογικής
σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

49
50

Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr
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Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (ανθρωποώρα). Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%..
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο τεύχος «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της
μελέτης.
Το «Τιμολόγιο Προσφοράς» διατίθεται και σε επεξεργάσιμη μορφή (σε μορφή αρχείου .doc) στην ανάρτηση
των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στη διεύθυνση (URL) :
www.heraklion.gr στην διαδρομή : Αρχική ► Επικαιρότητα ► Διακηρύξεις - Δημοπρασίες
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών51
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν
είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών52
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

51
52

Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα
λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας
(σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και
η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική
περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το
άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού
όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η
Επιτροπή Διαγωνισμού 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. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη
ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
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 θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους
συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί
με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
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δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης53 - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 10.
ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, τα δικαιολογητικά,
που καθορίζονται στο άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του54.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
53
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Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ.19, 20, 21, 22 και 23 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό
στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό έως 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό έως
50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με
την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.55.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

Ενστάσεις56

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται
και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής57. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο

55
56
57

Άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 26 και 27 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
Άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τις παρ. 30, 31, 32 και 33 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017
Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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επισυνάπτεται58. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.
3.5

επιστρέφεται με πράξη της

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

58

άρθρο 19 Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β')
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης
είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β
του άρθρου72 του Ν.4412/2016)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Οι υποχρεώσεις του ανάδοχου περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων της
Μελέτης
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. 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
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διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. 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.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.
4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου
4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά μήνα μετά την οριστική παραλαβή τους
από την αρμόδια Επιτροπή.
Οι τιμές του τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπηρεσίας
και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρησή τους. Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων
υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται ανά μήνα σε ευρώ με τον αναλογούντα ΦΠΑ (το ποσό που θα προκύψει
για το σύνολο των ωρών που απασχολήθηκαν επί (Χ) την τιμή της ώρας όπως ορίζεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό + τον αναλογούντα ΦΠΑ), με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά από
βεβαίωση αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών.
Η πληρωμή εκάστου τιμολογίου, η οποία υπόκειται σε όλες τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, θα γίνεται
στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου μετά
την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και τη γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του
δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του
βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν
δεν εκδίδεται βιβλιάριο (Υ.Α. 2/107929/0026/1.12.2013 «Καθορισμός Διαδικασίας και λοιπών τεχνικών
λεπτομερειών για την πληρωμή δημοσίων δαπανών από τις Υ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 3172/Β/13.12.2013) και μετά την
προσκόμιση από τον ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 των κάτωθι δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή:
α. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
γ. Μηνιαίο Παρουσιολόγιο Προσωπικού
δ. Μηνιαία Βεβαίωση από το αρμόδιο ΙΚΑ (Α.Π.Δ.), για την απόδειξη της ασφάλισης του απασχολούμενου
προσωπικού συνοδευόμενη από τη σχετική απόδειξη πληρωμής των αντίστοιχων ασφαλιστικών και
εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ.
ε. Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής εργαζομένου
για οποιοδήποτε λόγο.
στ. Απόδειξη κατάθεσης μισθοδοσίας προσωπικού σε ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, σε
περίπτωση που η πληρωμή των εργαζομένων πραγματοποιείται μέσω τραπέζης.
ζ. Μισθοδοτική Κατάσταση
η. Βεβαιώσεις αποδοχών, υπογεγραμμένες από τον κάθε ένα εργαζόμενο ξεχωριστά, σε περίπτωση που η
πληρωμή τους δεν πραγματοποιείται μέσω τραπέζης

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
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αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201659
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017
τεύχος Β').)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια
τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση
αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις
οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο
της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί να του
επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. Η επιβολή
ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο
Ανάδοχος από την έκπτωσή του ή/και την καταγγελία της Σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος θα
59

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε θετικές και αποθετικές, άμεσες ή έμμεσες ζημιές υπέστη η Αναθέτουσα
Αρχή από τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, ενώ δεν απαλλάσσεται από ευθύνες και άλλες ποινικές ρήτρες και
υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη Σύμβαση ή τον Νόμο.
Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση της σύμβασης στον επόμενο κατά την
αξιολογική σειρά υποψήφιο Ανάδοχο με συνέπεια ότι η τυχόν επιπλέον διαφορά ως προς την αμοιβή του
υποκατάστατου Αναδόχου, θα βαρύνει τον έκπτωτο Ανάδοχο εκπίπτουσα από την εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης, ενώ ο Δήμος Ηρακλείου δύναται να αξιώσει επιπλέον οποιαδήποτε νόμιμη αποζημίωση.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.
5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια Σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη
παραδοτέων – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του
άρθρου 221 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου η οποία και θα εισηγείται στην Επιτροπή
παρακολούθησης για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση
ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των 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.
6.2

Διάρκεια Σύμβασης60

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται το διάστημα της παροχής της υπηρεσίας φύλαξης ασφάλειας και
είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για την κάλυψη 9.960 ωρών, και όχι πέραν της
31/12/2020 ,όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και μέχρι εξαντλήσεώς τους. Η φύλαξη θα
παρέχεται, όταν υπάρχουν ωφελούμενοι που διαμένουν στο Κέντρο.
Για το έτος 2019 ο μέγιστος αριθμός ωρών παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Κέντρου
Αστέγων Δήμου Ηρακλείου (Μάιος 2019 έως και Δεκέμβριος 2019) θα είναι 5.592 ώρες. Εάν κατά το έτος
2019 υπάρξει υπόλοιπο των ωρών φύλαξης που πιθανά δεν πραγματοποιηθούν, οι ώρες αυτές θα
μεταφερθούν στο έτος 2020 μέχρι την εξάντληση των 9.960 ωρών.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

60
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6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα
με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης.
Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης,
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης
και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.
Η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει βεβαίωση καλής εκτέλεσης των παρεχομένων
υπηρεσιών φύλαξης από την Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης η οποία είναι η αρμόδια Υπηρεσία για την
παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης, που θα πιστοποιεί την καλή εκτέλεση των συμβατικών
υποχρεώσεων του αναδόχου.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
Η Αντιδήμαρχος

ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2
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Ηράκλειο, 21/02 /19
Αρ. Πρωτ :17431

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
συνολικού προϋπολογισμού 71.632,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την Παροχή υπηρεσιών
για τη φύλαξη και ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο Ηρακλείου στις 14/03/2019 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10: 00 π.μ. στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, ΤΚ 71202 ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής
Επιτροπής ή θα σταλούν ταχυδρομικά ή θα κατατεθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του
Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του
διαγωνισμού. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία,
κατάληψη κλπ.), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή στις 21/
03/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10: 00 π.μ. στον ίδιο χώρο.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατό πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα έξι λεπτών 1.155,36
ευρώ ήτοι το 2% επί της καθαρής ενδεικτικής δαπάνης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών-Δημοπρασιών του Δήμου Ηρακλείου στη
διεύθυνση Ανδρόγεω 2, Τ.Κ. 71202, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.
2813409185,186,189,403). Επίσης τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ,τιμολόγιο προσφοράς ) παρέχονται
στους ενδιαφερόμενους και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.heraklion.gr/press/auction.
Η διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν:
Ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ)
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) ,στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δήμου Ηρακλείου στην οδό Αγ. Τίτου 1.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης):
-Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ,Θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια ,Θα δημοσιευθεί μία φορά στην Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ
Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις προδιαγραφές
δημοσίευσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/002 12-11-2008. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι η δημοσίευση
γίνεται με γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών.
Τα έξοδα Δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Αντιδήμαρχος

ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Σελίδα 1

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Ν.4412/2016)
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣIΤΕΤΡΑΩΡΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

(ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2019 - 2020)

Προϋπολογισµού 71.632,32 €
συµπ. Φ.Π.Α.(24%)

CPV: 79713000-5

Φεβρουάριος 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός προϋπολογισµός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τιµολόγιο προσφοράς

1 από 20

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω 2
Πληροφορίες: Φανούρης Οικονοµάκης
Τηλ.: 2813 409128
E-mail: oikonomakis-f@heraklion.gr

ΘΕΜΑ «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη
και ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων,
∆. Ηρακλείου»
Κ.Α : 15-6278.001
Προϋπολογισµός : 71.632,32 (µε Φ.Π.Α)

ΤΕ Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
Εισαγωγή
Ο ∆ήµος Ηρακλείου προτίθεται να προχωρήσει σε ανάδειξη αναδόχου σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις που θα αφορά σε υπηρεσίες φύλαξης του Κέντρου Αστέγων του ∆ήµου
Ηρακλείου Κρήτης, προκειµένου να λειτουργεί µε ασφάλεια, που εδρεύει επί της Λεωφ. Ικάρου
121, Νέα Αλικαρνασσός Ηρακλείου Κρήτης.
Προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου µε φυσική παρουσία
στο χώρο σε 24ωρη βάση για τις µέρες που αυτή είναι αναγκαία, ήτοι όταν φιλοξενούνται
προσωρινά άστεγοι στο Κέντρο Αστέγων, µε ωριαία αποζηµίωση.
Αντικείµενο της παρεχόµενης υπηρεσίας:
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η φύλαξη και ασφάλεια των χώρων (εσωτερικών και
εξωτερικών) του Κέντρου Αστέγων, όπως αυτό ειδικά περιγράφεται παρακάτω:
Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου γίνεται µε φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του
Κέντρου Αστέγων, σε 24ωρη βάση για τις µέρες που αυτή είναι αναγκαία, ήτοι όταν
φιλοξενούνται προσωρινά άστεγοι στο Κέντρο Αστέγων, µε ωριαία αποζηµίωση. Η έναρξη της
σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της Σύµβασης και σε κάθε περίπτωση κατά την
υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής. Ο µέγιστος χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται µέχρι την
εξάντληση των 9.960 ωρών και όχι πέραν της 31ης-12-2020.
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσης ανέρχεται στο ποσό των 57.768,00 €, πλέον
Φ.Π.Α 24% ήτοι 71.632,32 €, και θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α 15-6278.001 εξόδων µε τίτλο
δαπάνης: «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων ∆ήµου
Ηρακλείου» για τα έτη 2019 και 2020.
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Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Ο χώρος που θα πρέπει να παρέχει ο ανάδοχος την προβλεπόµενη εργασία
προκειµένου να λειτουργεί µε ασφάλεια το Κέντρο Αστέγων του ∆ήµου Ηρακλείου βρίσκεται επί
της Λεωφόρου Ικάρου 121, Νέα Αλικαρνασσός στο Ηράκλειο Κρήτης, αποτελούµενος από
ισόγειους εσωτερικούς χώρους (χώροι ύπνου, ξεκούρασης, ιατρείο, κοινωνική υπηρεσία,
υπηρεσία εργοθεραπείας, µπάνια και WC) και εξωτερικούς χώρους (αύλειος χώρος, κουζίνα,
µπάνια και WC). Ο χώρος είναι περιφραγµένος.
Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου γίνεται µε φυσική παρουσία στις
εγκαταστάσεις του Κέντρου Αστέγων, σε 24ωρη βάση για τις µέρες που αυτή είναι αναγκαία,
ήτοι όταν φιλοξενούνται προσωρινά άστεγοι στο Κέντρο Αστέγων, µε ωριαία αποζηµίωση. Η
έναρξη της σύµβασης µπορεί να γίνει από την υπογραφή της Σύµβασης και σε κάθε
περίπτωση κατά την υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής. Ο µέγιστος χρόνος ισχύος της
σύµβασης ορίζεται µέχρι την εξάντληση των 9.960 ωρών και όχι πέραν της 31/12/2020.
O συµβατικός χρόνος θεωρείται ο πραγµατικός χρόνος της φύλαξης του χώρου,
σύµφωνα µε τα πραγµατικά περιστατικά. ∆ηλαδή αρχίζει µε το πρώτο περιστατικό και λήγει µε
τη συµπλήρωση των 9.960 ωρών πιστοποιηµένης πραγµατικής φύλαξης. ∆ηλαδή όταν το
Κέντρο Αστέγων δε θα έχει φιλοξενούµενους, τότε δε φυλάσσεται και κατά συνέπεια δε θα
υπάρχει απαίτηση πληρωµής.
Το διάστηµα της παροχής της υπηρεσίας φύλαξης και ασφάλειας είναι από την
υπογραφή της σύµβασης και για την κάλυψη 9.960 ωρών, όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό και µέχρι εξαντλήσεώς τους. Η φύλαξη θα παρέχεται, όταν υπάρχουν
ωφελούµενοι που διαµένουν στο Κέντρο.
Για το έτος 2019 ο µέγιστος αριθµός ωρών παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη και
ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων ∆ήµου Ηρακλείου (Μάιος 2019 έως και ∆εκέµβριος 2019) θα
είναι 5.592 ώρες. Εάν κατά το έτος 2019 υπάρξει υπόλοιπο των ωρών φύλαξης που πιθανά
δεν πραγµατοποιηθούν, οι ώρες αυτές θα µεταφερθούν στο έτος 2020 µέχρι την εξάντληση
των 9.960 ωρών.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται στην εξάντληση του συνόλου των ωρών της
παρούσας, σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν στη συνεχή λειτουργία του Κέντρου Αστέγων,
µετά από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη.
∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα και σε πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς
απαιτείται:
α) Να διαθέτουν Ειδική Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η
οποία εκδίδεται από τον Προϊστάµενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνοµίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/τ.Α'/8-10-2008).
β)

Να συµµορφώνονται µε το διεθνές πρότυπο

ISO 9001 ή ισοδύναµο πιστοποιητικό

διασφάλισης ποιότητας, για τις υπηρεσίες που καλούνται να προσφέρουν.
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Πίνακας Συµµόρφωσης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισµού, να συµπληρώσει τον
Πίνακα Συµµόρφωσης που παρατίθενται στη συνέχεια, λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες
διευκρινίσεις:
1. Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούµενη ως
απαράβατος όρος σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη. Προσφορές που δεν
καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
Σε περίπτωση που δεν έχει συµπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους
όρους στον πίνακα συµµόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

α/α
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η φύλαξη του Κέντρου Αστέγων επί
της οδού Λ. Ικάρου 121 θα γίνεται σε
24ωρη βάση καθηµερινά και τις
αργίες και τα Σαββατοκύριακα
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει
Κέντρο Επιχειρήσεων και
συστηµάτων 24ωρης στελέχωσης
και λειτουργίας, για τυχόν άµεση
επέµβαση, σε αποστολή σήµατος
κινδύνου ή σοβαρού ζητήµατος ή
συµβάντος
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης
ο ανάδοχος υποχρεούται να
καταθέτει ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡ∆ΙΩΝ, µε όλα τα
στοιχεία των εργαζοµένων σε κάθε
βάρδια (ονοµατεπώνυµο, αρ. δελτίου
ταυτότητας)
Θα τηρείται βιβλίο συµβάντων, όπου
θα καταγράφονται η έναρξη
ανάληψης και λήξης της υπηρεσίας
κάθε φύλακα, τα τυχόν συµβάντα,
καθώς και διαπιστώσεις φύλαξης ή
περιπολίας σε κάθε θέση φύλαξης.
Το προσωπικό του αναδόχου που
θα διατίθεται θα πρέπει να έχει την
εκτός από την κατά νόµο άδεια
εργασίας, ήθος, ευπρεπή εµφάνιση
και σωστό τρόπο συµπεριφοράς.
Θα είναι ενδεδυµένο µε την ειδική

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(σελίδα,
αρχείο, κ.λ.π.)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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στολή του Αναδόχου. Είναι
επιθυµητή η γνώση θεµάτων που
έχουν σχέση µε πυρασφάλεια,
πυρόσβεση, αντιµετώπιση κινδύνων
από ηλεκτρικό ρεύµα ή διαρροή
νερού, παροχή πρώτων βοηθειών,
ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.
Μετά την υπογραφή της Σύµβασης ο
ανάδοχος οφείλει να παραδώσει
επικυρωµένα αντίγραφα των αδειών
εργασίας του προσωπικού που θα
απασχοληθεί στη φύλαξη του
κτιρίου.
Το προσωπικό που θα απασχολείται
θα γνωστοποιείται από τον ανάδοχο
µε την ανάληψη καθηκόντων, πρέπει
δε να τυγχάνει και της έγκρισης του
εργοδότη. Το προσωπικό αυτό θα
εναλλάσσεται µεταξύ των
προσώπων που θα έχουν εξαρχής
τύχει της έγκρισης του εργοδότη και
έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση.
Αντικατάσταση του προσωπικού
που διατίθεται επιτρέπεται µόνο
κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης και
επαρκούς αιτιολόγησης από την
εταιρεία. Ο ∆ήµος διατηρεί το
δικαίωµα να ζητήσει την
αντικατάσταση προσωπικού.
Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης
εκτός προγράµµατος ανάγκης
αντικατάστασης, η αντικατάσταση
θα γίνεται µόνο από άτοµο που ήδη
είναι εκπαιδευµένο στη φύλαξη.
Οι εργασίες – υπηρεσίες φύλαξης θα
γίνονται από ειδικευµένο προσωπικό,
υπό την επίβλεψη, ευθύνη και
παρακολούθηση του Αναδόχου Το
προσωπικό που θα χρησιµοποιείται
από τον ανάδοχο θα πρέπει να
βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση
και να έχει την κατάλληλη γνώση για
την φύλαξη (εµπειρία στην ίδια ή
άλλες Εταιρείες φύλαξης,
παρακολούθηση εκπαιδευτικών
σεµιναρίων, κ.λ.π.). Ο Ανάδοχος
οφείλει να παρέχει στοιχεία που θα
αποδεικνύεται η καταλληλότητα κάθε
φύλακα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί
τους κείµενους νόµους και διατάξεις
και τα δυνάµει αυτών
διατάγµατα καθώς και τις συναφείς
γενικά αστυνοµικές κι άλλες
διοικητικές διατάξεις σχετικές µε το

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5 από 20

11

12

13

14

15

16

έργο που αναλαµβάνει, ευθύνεται δε
προσωπικά για κάθε παράβαση
τους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί
τους ισχύοντες νόµους, διατάγµατα,
υπουργικές αποφάσεις ή
αστυνοµικές διατάξεις, περί υγείας
και ασφάλειας εργαζοµένων για όλο
το απασχολούµενο προσωπικό στην
ανατιθέµενη υπηρεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί
και να εφαρµόζει τις διατάξεις της
εργατικής και ασφαλιστικής
νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί
υγείας και ασφάλειας των
εργαζοµένων και πρόληψης του
επαγγελµατικού κινδύνου. Οφείλει δε
να έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό
που θα διαθέσει σε θέµατα υγείας και
ασφάλειας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί
και να εφαρµόζει την ισχύουσα
εργατική νοµοθεσία, σε ότι αφορά
τις αµοιβές, τακτικές και έκτακτες, του
εν λόγω προσωπικού, την κοινωνική
του ασφάλιση και τις άλλες
ανάλογης φύσης παροχές και
ουδέποτε δύναται να αρνηθεί την
καταβολή των εν λόγω παροχών στο
απασχολούµενο προσωπικό µε την
πρόφαση ότι ο ∆ήµος δεν του
κατέβαλε την κανονισµένη
αποζηµίωση.
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει κάθε
ευθύνη και καθίσταται µόνος και
αποκλειστικά υπεύθυνος για
οποιεσδήποτε φθορές ή ζηµιές που
προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό
του κατά την εκτέλεση του έργου,
καθώς επίσης σε πρόσωπα ή
πράγµατα του κέντρου ή και όµορων
ιδιοκτησιών από οποιαδήποτε
ανεξαρτήτως αιτία.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικός και
µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά
για κάθε ατύχηµα που µπορεί να
συµβεί στο προσωπικό του.
Οι εργασίες φύλαξης θα γίνονται
βάσει των υποχρεώσεων του
Αναδόχου και του προσωπικού
ασφαλείας όπως ορίζονται στη
µελέτη διαθέτοντας τον απαιτούµενο
αριθµό εργαζοµένων, µε ορθή
τήρηση του ωραρίου εργασίας.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει
να ελέγχει τα εισερχόµενα και
εξερχόµενα άτοµα .
Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει
να καταγράφει στο βιβλίο
επισκεπτών τα στοιχεία του
επισκέπτη, την ηµεροµηνία και ώρα
επίσκεψης καθώς και την Υπηρεσία
επίσκεψης αυτών
Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει
να ελέγχει τις χειραποσκευές µε τα
υπάρχοντα τεχνικά µέσα.
Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει
να ελέγχει και να φυλάσσει τους
χώρους στάθµευσης και να µην
επιτρέπει την είσοδο οχηµάτων
επισκεπτών κατά τις µη εργάσιµες
ηµέρες και ώρες, εκτός περιπτώσεων
άδειας αυτών.
Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει
να παραλαµβάνει και να παραδίδει
στο προσωπικό την εισερχόµενη
αλληλογραφία µε τα υπάρχοντα
τεχνικά µέσα.
Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει
να ελέγχει, κατά την ανάληψη, την
καλή λειτουργία των πάσης φύσεως
τηλεπικοινωνιακών µέσων και
συστηµάτων ασφάλειας. Σε
περίπτωση διαπίστωσης
οποιασδήποτε βλάβης, να ενεργεί
σχετική καταγραφή στο βιβλίο
συµβάντων .
Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει
να διενεργεί περιπολίες εσωτερικά ή
εξωτερικά και να ελέγχει τον φωτισµό,
τις θύρες και λοιπά ευπαθή σηµεία.
Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει
να ελέγχει αν λειτουργεί ο
περιµετρικός φωτισµός. Να
παρακολουθεί τη λειτουργία του για
την πρόληψη σχετικών κινδύνων
Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει
να ελέγχει τους κοινόχρηστους
χώρους.
Κατά τη λήξη του ωραρίου εργασίας,
το προσωπικό του αναδόχου οφείλει
να ελέγχει τους χώρους για τυχόν
παραµονή ατόµων που δεν
επιτρέπεται.
Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει
να επιθεωρεί τους χώρους και τις
εγκαταστάσεις των κτιρίων,
ενεργώντας προληπτικά και
κατασταλτικά προς αποφυγή κάθε

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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28

29

30

31

32

33

34

35

είδους ζηµιάς από πιθανή βλάβη
(πυρκαγιάς, διαρροής νερού κ.λ.π.)
Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει
να εντοπίζει και παρακολουθεί
καταστάσεις που δεν είναι συνήθεις
και να επεµβαίνει την κατάλληλη
στιγµή για να τις αντιµετωπίσει.
Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει
να ελέγχει εσωτερικά αλλά και
εξωτερικά- περιµετρικά µε περιπολίες
το χώρο του Κέντρου
Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει
να είναι καταρτισµένο και έµπειρο σε
θέµατα στατικής φύλαξης και
ασφάλειας
Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει
να σέβεται το χώρο, το επιστηµονικό
και µη προσωπικό καθώς και τους
ωφελούµενους του κέντρου
Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει
να συνεργάζεται µε το προσωπικό
του Κέντρου για την καλύτερη
λειτουργία του υπέρ των
ωφελουµένων
Το προσωπικό του αναδόχου οφείλει
να τηρεί τις υποχρεώσεις
εµπιστευτικότητας - εχεµύθειας για
οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται
µε τους ωφελούµενους του Κέντρου.
Το προσωπικό της εταιρείας
απαγορεύεται να δίνει πληροφορίες
για τη διάταξη του χώρου εργασίας
του και να συζητά οποιοδήποτε
επαγγελµατικό θέµα µε αναρµόδια
άτοµα της υπηρεσίας
Το προσωπικό ασφαλείας να µη
δέχεται επισκέψεις
φίλων, γνωστών, φιλοδωρήµατα
από τρίτους, να χρησιµοποιεί
ραδιόφωνο, τηλεόραση ή άλλο µέσο
ψυχαγωγίας, κατάχρηση τηλεφώνου,
να µην κάνει χρήση
οινοπνευµατωδών ποτών ή
οποιασδήποτε άλλης ουσίας που
µπορεί να επηρεάσει τις σωµατικές ή
πνευµατικές λειτουργίες του
ανθρώπου πριν ή κατά τη διάρκεια
της υπηρεσίας και να µην
εγκαταλείπει το χώρο επιτήρησης,
πλην ανώτερης βίας αφού έχει
ενηµερώσει για την αντικατάστασή
του
Οι φύλακες θα προσέρχονται για
ανάληψη υπηρεσίας στην ώρα τους

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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και δεν θα εγκαταλείπουν την θέση
τους αν δεν αναλάβουν υπηρεσία οι
αντικαταστάτες τους.

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης

Οικονοµάκης Φανούρης
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω 2
Πληροφορίες: Φανούρης Οικονοµάκης
Τηλ.: 2813 409128
E-mail: oikonomakis-f@heraklion.gr
ΘΕΜΑ «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και
ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων,
∆. Ηρακλείου»
Κ.Α : 15-6278.001
Προϋπολογισµός : 71.632,32 (µε Φ.Π.Α)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός αφορά στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών 24ωρης φύλαξης
και ασφάλειας του Κέντρου Αστέγων του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης για τα έτη 2019 – 2020.
Αναλυτικά ο προϋπολογισµός έχει ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υπηρεσίες φύλαξης και
ασφάλειας του Κέντρου
Αστέγων, ∆. Ηρακλείου
Για το έτος 2019
CPV: 79713000-5
Υπηρεσίες φύλαξης και
ασφάλειας του Κέντρου
Αστέγων, ∆. Ηρακλείου
Για το έτος 2020
CPV: 79713000-5
ΣΥΝΟΛΑ

1

2

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ
ΩΡΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ ΣΕ €

ΦΠΑ 24%

5.592

5,80

32.433,60

7.784,06

40.217,66

4.368
9.960

5,80

25.334,40
57.768,00

6.080,26
13.864,32

31.414,66
71.632,32

Το διάστηµα της παροχής της υπηρεσίας φύλαξης και ασφάλειας είναι από την
υπογραφή της σύµβασης και για την κάλυψη 9.960 ωρών, όπως αναλύεται στον ανωτέρω
ενδεικτικό προϋπολογισµό και µέχρι εξαντλήσεώς τους. Η φύλαξη θα παρέχεται, όταν
υπάρχουν ωφελούµενοι που διαµένουν στο Κέντρο. Για το έτος 2019 ο µέγιστος αριθµός
ωρών παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων ∆ήµου
Ηρακλείου

(Μάιος

2019

έως

και

∆εκέµβριος

2019)

θα

είναι

5.592

ώρες

και

προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 32.433,60 € πλέον ΦΠΑ (24 %)

η

ήτοι

40.217,66 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Εάν κατά το έτος 2019 υπάρξει υπόλοιπο των
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ωρών φύλαξης που πιθανά δεν πραγµατοποιηθούν, οι ώρες αυτές θα µεταφερθούν στο έτος
2020 µέχρι την εξάντληση των 9.960 ωρών. Η διάθεση της πίστωσης για τις ώρες παροχής
υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων ∆ήµου Ηρακλείου που αφορούν
στο έτος 2020 θα γίνει µε νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης
από την Υπηρεσία.
Σηµειώνεται ότι το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα βαρύνει τον οικείο
Κ.Α.15-6278.001 του Π/Υ του ∆ήµου για τα έτη 2019 και 2020. Η προσφορά θα δοθεί για το
σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Για την ανωτέρω δαπάνη υφίσταται σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου
για το οικονοµικό έτος 2019 και σχετική πρόβλεψη για το οικονοµικό έτος 2020, στον οικείο Κ.Α.
15-6278.001 εξόδων, µε τίτλο δαπάνης «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του
Κέντρου Αστέγων, ∆. Ηρακλείου».

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης

Οικονοµάκης Φανούρης
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω 2
Πληροφορίες: Φανούρης Οικονοµάκης
Τηλ.: 2813 409128
E-mail: oikonomakis-f@heraklion.gr
ΘΕΜΑ «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη
και ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων,
∆. Ηρακλείου»
Κ.Α : 15-6278.001
Προϋπολογισµός : 71.632,32 (µε Φ.Π.Α)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο της υπηρεσίας
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης, που περιλαµβάνει όλους τους
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του κτιρίου του Κέντρου σε 24ωρη βάση, για το χρονικό
διάστηµα, από την υπογραφή της Σύµβασης και σε κάθε περίπτωση κατά την υπόδειξη της
Αναθέτουσας Αρχής µέχρι και τη συµπλήρωση 9.960 ωρών και µέχρι εξαντλήσεώς τους και σε
κάθε περίπτωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσης, από επιχείρηση που θα έχει τη
νόµιµη άδεια λειτουργίας και εργασίας που προβλέπεται από το Ν.3707/2008, διαθέτοντας το
απαραίτητο προσωπικό, µε φυσική παρουσία στο χώρο, για τις µέρες που αυτή είναι
αναγκαία, ήτοι όταν υπάρχουν ωφελούµενοι που θα φιλοξενούνται προσωρινά στο κέντρο.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες ∆ιατάξεις – Αποφάσεις
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται απο:
Α) Τις διατάξεις:



Του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».



Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α΄/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).



Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).



Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του
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άρθρου 22 του Ν. 3536/2007



Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38
της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.



Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις,
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115, Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το
άρθρο 22 του Ν.4144/2013 «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88, Α’).



Το Ν.2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/1997) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/2008).

Β) Τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αριθµ. 67703/10.08.2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί εξουσιοδότηση για
υποβολή τεκµηριωµένου αιτήµατος ∆ιατάκτη.
2. Την υπ’ αριθµ. 79277/20.09.2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί παράτασης της θητείας των
Αντιδηµάρχων.
3. Τη µε αριθµό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί εκχώρησης
αρµοδιότητας υπογραφής α) ∆ιακηρύξεων για προµήθειες και εκτελέσεις έργων
ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων β) Περιλήψεων των διακηρύξεων
αυτών και των δηµοσιεύσεών των γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δ)
Συµβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων στ) Τεχνικών ∆ελτίων ζ) όλων των συναφών
εγγράφων προαπαιτούµενων ή επόµενων των παραπάνω.
4. Την υπ’ αριθµ. 31727/23-3-2016 απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία εκχωρεί το δικαίωµα
υπογραφής στους Αντιδηµάρχους.
5. Τη µε αρ. 289/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην «Έγκριση της
συνέχειας της λειτουργίας των χώρων διανυκτέρευσης αστέγων και του Κέντρου
υποστήριξής τους, εν όψει της επικείµενης λήξης της χρηµατοδότησης του Ανοιχτού
Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Αστέγων».
6. Τη µε αρ. 637/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην «Έγκριση του
Κανονισµού Λειτουργίας του Κέντρου Αστέγων του ∆ήµου Ηρακλείου»
7. Τη µε αρ. 477/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην “Αναµόρφωση
Προϋπολογισµού και δηµιουργία νέου Κ.Α. εξόδων για παροχή υπηρεσιών φύλαξης και
ασφάλειας του Κέντρου Αστέγων ∆ήµου Ηρακλείου (απόφαση 416/2016 Οικονοµικής
Επιτροπής)” µε Α∆Α Ω5ΖΨΩ0Ο-Ι7Σ
Γ) Λοιπά:
6.

Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, στον Κ.Α. 15-6278.001 εξόδων µε τίτλο δαπάνης:
«Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων ∆ήµου
Ηρακλείου» για την οποία υφίσταται σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου
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για το οικονοµικό έτος 2019, ύψους 65.000,00€ και ο σχετικός προγραµµατισµός της
υπηρεσίας για σχετική πρόβλεψη για το οικονοµικό έτος 2020.
Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία της παρούσης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της µελέτης,
είναι τα ακόλουθα:
1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός προϋπολογισµός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τιµολόγιο προσφοράς
Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγµατοποιηθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής.
Άρθρο 5ο: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Ο χώρος που θα πρέπει να παρέχει ο ανάδοχος την προβλεπόµενη εργασία
προκειµένου να λειτουργεί µε ασφάλεια το Κέντρο Αστέγων του ∆ήµου Ηρακλείου, βρίσκεται επί
της Λεωφόρου Ικάρου 121, Νέα Αλικαρνασσός στο Ηράκλειο Κρήτης.
Προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου µε φυσική
παρουσία στο χώρο σε 24ωρη βάση για τις µέρες που αυτή είναι αναγκαία, ήτοι όταν
φιλοξενούνται προσωρινά άστεγοι στο Κέντρο Αστέγων, µε ωριαία αποζηµίωση. Η έναρξη της
σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση κατά την υπόδειξη της
Αναθέτουσας Αρχής. Ο µέγιστος χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται µέχρι την εξάντληση
των 9.960 ωρών και όχι πέραν της 31/12/2020.
O συµβατικός χρόνος θεωρείται ο πραγµατικός χρόνος της φύλαξης του χώρου,
σύµφωνα µε τα πραγµατικά περιστατικά. ∆ηλαδή αρχίζει µε το πρώτο περιστατικό και λήγει µε
τη συµπλήρωση των 9.960 ωρών πιστοποιηµένης πραγµατικής φύλαξης. ∆ηλαδή όταν το
Κέντρο Αστέγων δεν θα έχει φιλοξενούµενους, τότε δε θα φυλάσσεται και κατά συνέπεια δε θα
υπάρχει απαίτηση πληρωµής.
Το διάστηµα της παροχής της υπηρεσίας φύλαξης και ασφάλειας είναι από την
υπογραφή της σύµβασης και για την κάλυψη 9.960 ωρών, όπως αναλύεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό και µέχρι εξαντλήσεώς τους. Η φύλαξη θα παρέχεται όταν υπάρχουν
ωφελούµενοι που διαµένουν στο Κέντρο. Για το έτος 2019 ο µέγιστος αριθµός ωρών παροχής
υπηρεσιών για τη φύλαξη και ασφάλεια του Κέντρου Αστέγων ∆ήµου Ηρακλείου (Μάιος 2019
έως και ∆εκέµβριος 2019) θα είναι 5.592 ώρες. Εάν κατά το έτος 2019 υπάρξει υπόλοιπο των
ωρών φύλαξης που πιθανά δεν πραγµατοποιηθούν, οι ώρες αυτές θα µεταφερθούν στο έτος
2020 µέχρι την εξάντληση των 9.960 ωρών.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται στην εξάντληση του συνόλου των ωρών της
παρούσας, σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν στη συνεχή λειτουργία του Κέντρου Αστέγων,
µετά από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη.
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Άρθρο 6ο : ∆ιάρκεια σύµβασης
Το διάστηµα της παροχής της υπηρεσίας φύλαξης και ασφάλειας ορίζεται από την
υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση κατά την υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής. Ο µέγιστος
χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται µέχρι την εξάντληση των 9.960 ωρών και όχι πέραν της
31/12/2020.
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Να κατέχει νόµιµη άδεια λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Η τυχόν
ανάκληση της αδείας αποτελεί λόγο άµεσης καταγγελίας της σύµβασης.
2. Να φυλάσσει το χώρο σε 24ωρη βάση.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει Κέντρο Επιχειρήσεων και συστηµάτων 24ωρης
στελέχωσης και λειτουργίας για τυχόν άµεση επέµβαση σε αποστολή σήµατος κινδύνου
ή σοβαρού ζητήµατος ή συµβάντος.
4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡ∆ΙΩΝ µε όλα τα στοιχεία των εργαζοµένων σε κάθε
βάρδια (ονοµατεπώνυµο, αρ. δελτίου ταυτότητας).
5. Θα τηρείται βιβλίο συµβάντων όπου θα καταγράφονται η έναρξη ανάληψης και λήξης
της υπηρεσίας κάθε φύλακα, τα τυχόν συµβάντα, καθώς και διαπιστώσεις φύλαξης ή
περιπολίας σε κάθε θέση φύλαξης.
6. Το προσωπικό του αναδόχου που θα διατίθεται θα πρέπει να έχει την εκτός από την
κατά νόµο άδεια εργασίας, ήθος, ευπρεπή εµφάνιση και σωστό τρόπο συµπεριφοράς.
Θα είναι ενδεδυµένο µε την ειδική στολή του Αναδόχου. Είναι επιθυµητή η γνώση
θεµάτων που έχουν σχέση µε πυρασφάλεια, πυρόσβεση, αντιµετώπιση κινδύνων από
ηλεκτρικό ρεύµα ή διαρροή νερού, παροχή πρώτων βοηθειών, ηλεκτρονικών
υπολογιστών κλπ. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης ο ανάδοχος οφείλει να
παραδώσει επικυρωµένα αντίγραφα των αδειών εργασίας του προσωπικού που θα
απασχοληθεί στη φύλαξη του κτιρίου. Επίσης να είναι εξοπλισµένο µε όλα τα
απαραίτητα αντικείµενα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (φακούς, τηλέφωνα
κλπ.).
7. Το προσωπικό που θα απασχολείται θα γνωστοποιείται από τον ανάδοχο µε την
ανάληψη καθηκόντων, πρέπει δε να τυγχάνει και της έγκρισης του εργοδότη. Το
προσωπικό αυτό θα εναλλάσσεται µεταξύ των προσώπων που θα έχουν εξαρχής τύχει
της έγκρισης του εργοδότη και έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση.
8. Αντικατάσταση του προσωπικού που διατίθεται επιτρέπεται µόνο κατόπιν έγκαιρης
ειδοποίησης και επαρκούς αιτιολόγησης από την εταιρεία. Ο ∆ήµος διατηρεί το
δικαίωµα να ζητήσει την αντικατάσταση προσωπικού.
9. Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός προγράµµατος ανάγκης αντικατάστασης, η
αντικατάσταση θα γίνεται µόνο από άτοµο που ήδη είναι εκπαιδευµένο στη φύλαξη.
10. Οι εργασίες – υπηρεσίες φύλαξης θα γίνονται από ειδικευµένο προσωπικό, υπό την
επίβλεψη, ευθύνη και παρακολούθηση του Αναδόχου. Το προσωπικό που θα
χρησιµοποιείται από τον ανάδοχο θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση
και να έχει την κατάλληλη γνώση για τη φύλαξη (εµπειρία στην ίδια ή άλλες Εταιρείες
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φύλαξης, παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεµιναρίων, κ.λ.π.). Ο Ανάδοχος οφείλει να
παρέχει στοιχεία που θα αποδεικνύεται η καταλληλότητα κάθε φύλακα.
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κείµενους νόµους και διατάξεις και τα δυνάµει
αυτών διατάγµατα καθώς και τις συναφείς γενικά αστυνοµικές κι άλλες διοικητικές
διατάξεις σχετικές µε το έργο που αναλαµβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε
παράβαση τους.
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες νόµους, διατάγµατα, υπουργικές
αποφάσεις ή αστυνοµικές διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζοµένων για όλο το
απασχολούµενο προσωπικό στην ανατιθέµενη υπηρεσία.
13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τις διατάξεις της εργατικής και
ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των
εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Οφείλει δε να έχει εκπαιδεύσει
το προσωπικό που θα διαθέσει σε θέµα τα Υγείας και ασφάλειας.
14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία
σε ότι αφορά τις αµοιβές, τακτικές και έκτακτες του εν λόγω προσωπικού, την κοινωνική
του ασφάλιση και τις άλλες ανάλογης φύσης παροχές και ουδέποτε δύναται να αρνηθεί
την καταβολή των εν λόγω παροχών στο απασχολούµενο προσωπικό µε την πρόφαση
ότι ο ∆ήµος δεν του κατέβαλε την κανονισµένη αποζηµίωση.
15. Να αναλαµβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για
οποιεσδήποτε φθορές ή ζηµιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την
εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγµατα του κέντρου ή και οµόρων
ιδιοκτησιών από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία.
16. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε
ατύχηµα που µπορεί να συµβεί στο προσωπικό του. Είναι δε υπεύθυνος για κάθε
ενέργεια του προσωπικού που θα διαθέσει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
αναλαµβάνει µε την παρούσα σύµβαση.
17. Οι εργασίες φύλαξης θα γίνονται βάσει των υποχρεώσεων του Αναδόχου και του
προσωπικού ασφαλείας όπως ορίζονται στη µελέτη διαθέτοντας τον

απαιτούµενο

αριθµό εργαζοµένων, µε ορθή τήρηση του ωραρίου εργασίας.
18. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή
εκτέλεση της εργασίας. Όλα τα έξοδα χρήσης όπως η µεταφορά του προσωπικού από
και προς το χώρο φύλαξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 9ο : Υποχρεώσεις Προσωπικού Ασφαλείας και Αναδόχου
Το προσωπικό του αναδόχου που θα φυλάσσει τους χώρους του Κέντρου οφείλει:
1. Να ελέγχει τα εισερχόµενα και εξερχόµενα άτοµα .
2. Να καταγράφει στο βιβλίο επισκεπτών τα στοιχεία του επισκέπτη, την ηµεροµηνία και
ώρα επίσκεψης καθώς και την Υπηρεσία επίσκεψης αυτών.
3. Να ελέγχει τις χειραποσκευές µε τα υπάρχοντα τεχνικά µέσα.
4. Να ελέγχει και να φυλάσσει τους χώρους στάθµευσης και να µην επιτρέπει την είσοδο
οχηµάτων επισκεπτών κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες, εκτός περιπτώσεων
άδειας αυτών.
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5. Να παραλαµβάνει και να παραδίδει στο προσωπικό την εισερχόµενη αλληλογραφία µε
τα υπάρχοντα τεχνικά µέσα.
6. Να

ελέγχει,

κατά

την

ανάληψη,

την

καλή

λειτουργία

των

πάσης

φύσεως

τηλεπικοινωνιακών µέσων και συστηµάτων ασφάλειας. Σε περίπτωση διαπίστωσης
οποιασδήποτε βλάβης, να ενεργεί σχετική καταγραφή στο βιβλίο συµβάντων .
7. Να διενεργεί περιπολίες εσωτερικά ή εξωτερικά και να ελέγχει τον φωτισµό, τις θύρες και
λοιπά ευπαθή σηµεία.
8. Να ελέγχει αν λειτουργεί ο περιµετρικός φωτισµός. Να παρακολουθεί τη λειτουργία του
για την πρόληψη σχετικών κινδύνων
9. Να ελέγχει τους κοινόχρηστους χώρους.
10. Κατά τη λήξη του ωραρίου εργασίας, να ελέγχει τους χώρους για τυχόν παραµονή
ατόµων που δεν επιτρέπεται.
11. Επίσης να επιθεωρεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις των κτιρίων, ενεργώντας
προληπτικά και κατασταλτικά προς αποφυγή κάθε είδους ζηµιάς από πιθανή βλάβη
(πυρκαγιάς, διαρροής νερού κ.λ.π.).
12. Να εντοπίζει και να παρακολουθεί καταστάσεις που δεν είναι συνήθεις και να επεµβαίνει
την κατάλληλη στιγµή για να τις αντιµετωπίσει.
13. Να ελέγχει εσωτερικά αλλά και εξωτερικά - περιµετρικά µε περιπολίες το χώρο του
Κέντρου.
14. Να είναι καταρτισµένο και έµπειρο σε θέµατα στατικής φύλαξης και ασφάλειας.
15. Να σέβεται το χώρο, το επιστηµονικό και µη προσωπικό καθώς και τους
ωφελούµενους του κέντρου.
16. Να συνεργάζονται µε το προσωπικό του Κέντρου για την καλύτερη λειτουργία του υπέρ
των ωφελουµένων.
17. Να τηρεί τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας - εχεµύθειας για οποιαδήποτε πληροφορία
σχετίζεται µε τους ωφελούµενους του Κέντρου. Το προσωπικό της εταιρείας
απαγορεύεται να δίνει πληροφορίες για τη διάταξη του χώρου εργασίας του και να
συζητά οποιοδήποτε επαγγελµατικό θέµα µε αναρµόδια άτοµα της υπηρεσίας.
18. Το προσωπικό ασφαλείας να µη δέχεται επισκέψεις φίλων, γνωστών, φιλοδωρήµατα
από τρίτους, να χρησιµοποιεί ραδιόφωνο, τηλεόραση ή άλλο µέσο ψυχαγωγίας,
κατάχρηση τηλεφώνου, να µην κάνει χρήση οινοπνευµατωδών ποτών ή οποιασδήποτε
άλλης ουσίας που µπορεί να επηρεάσει τις σωµατικές ή πνευµατικές λειτουργίες του
ανθρώπου πριν ή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας και να µην εγκαταλείπει το χώρο
επιτήρησης, πλην ανώτερης βίας αφού έχει ενηµερώσει για την αντικατάστασή του.
19. Οι φύλακες θα προσέρχονται για

ανάληψη υπηρεσίας στην ώρα τους και δεν θα

εγκαταλείπουν την θέση τους αν δεν αναλάβουν υπηρεσία οι αντικαταστάτες τους.
Απαγορεύεται

η

εκχώρηση

από

τον

Ανάδοχο

σε

οποιονδήποτε

τρίτο

των

υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη Σύµβαση που θα συνάψει µε την
Αναθέτουσα Αρχή. Κατ' εξαίρεση είναι επιτρεπτή η εκχώρηση της είσπραξης της αµοιβής του
Αναδόχου σε αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα της επιλογής του, εφόσον τηρηθεί η σχετική
νόµιµη διαδικασία.
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους
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υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας.
Ο Ανάδοχος επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του,
σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι
(20) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο
άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
τηρεί τις κείµενες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας που σχετίζονται µε την πρόληψη
εργατικών ατυχηµάτων και όλους γενικά τους σχετικούς κανονισµούς.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους από φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο
Ανάδοχος, υποχρεούται ο Ανάδοχος και µόνο αυτός, προς αποκατάστασή της.
Άρθρο 10ο : Τρόπος Πληρωµής
Οι τιµές του τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης
της υπηρεσίας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρησή τους. Η πληρωµή της αξίας
των παρεχόµενων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, µε τις προβλεπόµενες
διαδικασίες, σε ευρώ µε τον αναλογούντα ΦΠΑ (το ποσό που θα προκύψει για το σύνολο των
ωρών που απασχολήθηκαν επί (Χ) την τιµή της ώρας όπως ορίζεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό + τον αναλογούντα ΦΠΑ) µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής, µετά
από βεβαίωση αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης
Εργασιών.
Η πληρωµή εκάστου τιµολογίου, η οποία υπόκειται σε όλες τις νόµιµες υπέρ τρίτων
κρατήσεις και εκδίδεται µε το πέρας κάθε δεύτερου δεδουλευµένου µήνα, θα γίνεται µε έκδοση
χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του δικαιούχου µετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου
παραλαβής και τη γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασµού του δικαιούχου σε µορφή
ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου
της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασµός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν
δεν εκδίδεται βιβλιάριο (Υ.Α. 2/107929/0026/1.12.2013 «Καθορισµός ∆ιαδικασίας και λοιπών
τεχνικών λεπτοµερειών για την πληρωµή δηµοσίων δαπανών από τις Υ.∆.Ε.» (ΦΕΚ
3172/Β/13.12.2013) και µετά την προσκόµιση από τον ανάδοχο των νόµιµων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016
των κάτωθι δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή:
α. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
β. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας
γ. Μηνιαίο Παρουσιολόγιο Προσωπικού
δ. Μηνιαία Βεβαίωση από το αρµόδιο ΙΚΑ (Α.Π.∆.), για την απόδειξη της ασφάλισης του
απασχολούµενου προσωπικού συνοδευόµενη από τη σχετική απόδειξη πληρωµής των
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αντίστοιχων ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ.
ε. Ατοµικές Συµβάσεις Εργασίας του απασχολούµενου προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής
εργαζοµένου για οποιοδήποτε λόγο.
στ. Απόδειξη κατάθεσης µισθοδοσίας προσωπικού σε ατοµικούς τραπεζικούς λογαριασµούς,
σε περίπτωση που η πληρωµή των εργαζοµένων πραγµατοποιείται µέσω τραπέζης.
ζ. Μισθοδοτική Κατάσταση
η. Βεβαιώσεις αποδοχών, υπογεγραµµένες από τον κάθε ένα εργαζόµενο ξεχωριστά, σε
περίπτωση που η πληρωµή τους δεν πραγµατοποιείται µέσω τραπέζης
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις
ακόλουθες κρατήσεις:
i.

Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011
όπως ισχύει)

ii.

Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα
µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

iii.

Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 350 του
ν.4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλοι οι όροι της παρούσης σύµβασης,
όλα τα έγγραφα, παραστατικά και όλες οι επικοινωνίες µεταξύ των µερών και του πάσης
φύσης προσωπικού τους αναφορικά µε το παρόν, όλα τα αντικείµενα εργασιών καθώς και οι
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν καθώς και κάθε πληροφορία που θα τεθεί υπόψη του στα
πλαίσια της εκτέλεσης του έργου και της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων
(συνολικά «εµπιστευτικές πληροφορίες») είναι αυστηρώς εµπιστευτικά. Γι' αυτό ο Ανάδοχος
δεσµεύεται να τηρεί απόλυτη εχεµύθεια σε σχέση µε το αντικείµενο της Σύµβασης, καθώς και να
τηρεί τους κανόνες εµπιστευτικότητας. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης εχεµύθειας
ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει αζηµίως τη Σύµβαση. Περαιτέρω αποζηµίωση του
Εργοδότη εξ αυτής της αιτίας δεν αποκλείεται.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί τα έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία
και υλικό οποιασδήποτε µορφής περιέχονται σε γνώση του ή τίθενται υπόψη του από τον
Εργοδότη, σε σχέση µε το αντικείµενο της Σύµβασης κατά την εκτέλεση αυτής, αποκλειστικά και
µόνο στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του, σύµφωνα µε την παρούσα,
απαγορευµένης απολύτως οποιασδήποτε άλλης χρήσης αυτών. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι
του Εργοδότη για οποιαδήποτε παράβαση αυτής της απαγόρευσης.
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε
τρίτο ή δηµοσιοποιεί µε κανένα τρόπο τις εµπιστευτικές πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που
θα γνωστοποιηθούν σε αυτόν για την υλοποίηση του έργου. Υποχρεούται δε να καταβάλει
κάθε δυνατή επιµέλεια και να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της
εµπιστευτικότητας των πληροφοριών αυτών, τις οποίες θα χρησιµοποιεί αποκλειστικά για το
σκοπό για τον οποίο δόθηκαν και δεν θα τις µεταδίδει σε τρίτους. Υπόσχεται δε και εγγυάται
ότι την υποχρέωση αυτή θα τηρήσουν και οι συνεργάτες που θα χρησιµοποιηθούν από
αυτόν.
Άρθρο 11ο : Έκπτωση του αναδόχου
Εφόσον ο ανάδοχος δε συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
τη σύµβαση, καθώς και τις υποδείξεις του εντολέα µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Άρθρο 12ο: Πληµµελής εκτέλεση εργασίας
Εάν η εκτέλεση της εργασίας δεν είναι σύµφωνη προς τους όρους της σύµβασης και
σύµφωνα µε την εκτίµηση του προϊσταµένου της ∆/νσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να
αποκαταστήσει ή να βελτιώσει τα ό,ποια λάθη διαπιστωθούν, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του
∆/ντη και τους όρους της σύµβασης.

Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης επιλύονται σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης

Οικονοµάκης Φανούρης
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