
        
 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

Αριθμός Διακήρυξης:11 /2016 

CPV: 79710000-4  

Προϋπολογισμός:  72.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή 

υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας στα κτίρια που 

στεγάζονται οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

προϋπολογισμού 72.000,00€ (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ 

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και 
ασφάλειας στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
προϋπολογισμού 72.000,00€ (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.». 
 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν.3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

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

και ισχύει. 

2. Το Π.Δ.135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 

228/A/27-12-2010). 

3. To N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

4. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες  διατάξεις.» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το Ν.3861/2010  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

‘‘Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/15-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

10. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 

138/Α/16-06-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Αθήνα,  25-11-2016 

Αριθμ. Πρωτ. : οικ.98333/6923   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:11525 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β.Χατζή  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132035622 

Fax: 2132035645 

Email: v.chatzi@attica.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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11. Το Ν.4013/2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικάς) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

12. Το Ν.4046/2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 

μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 

Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου 

χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/14-02-2012). 

13. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Το Ν. 4270/14  «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Το άρθρο 67 του  Ν.4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση 

περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου υγείας και 

άλλες διατάξεις. 

16. Το Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/21-8-1997) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του 

προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Το Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/8-10-2008) «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

18. Το Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος 

αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

19. Το Π.Δ.113/2010  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τΑ/22-10-

2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

20. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

21. Την με αρ. πρωτ. οικ. 9614/6580/21-03-2011 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α. «Μεταβίβαση 

αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, 

εγγράφων και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής 

Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 

Οικονομικού και στους Προϊσταμένους της Δ/νσης αυτής», όπως αυτή τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

22.  Την Πράξη του Υπ. Συμβουλίου της 06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) με Θέμα 

«Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

της Χώρας», καθώς και το άρθρο 56 του Ν. 4257/14 “Επείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών” (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) σε συνδυασμό με το 

άρθρο 28 του Ν.4325/15 “Δικαιώματα πολιτών- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση” (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015) . 

23. Την με αρ. πρωτ. οικ. 96812/52069/23-12-2015 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α. "Ορισμός 

μελών επιτροπών για την αποσφράγιση, τη διενέργεια και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων διαγωνισμών, πρόχειρων και τακτικών, την αξιολόγηση των ενστάσεων 

του άρ. 15 του Π.Δ. 118/2007 και των προσφυγών του Ν.3886/2010 και για την 

παραλαβή προμηθειών για το οικονομικό έτος 2016", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

24. Τις ανάγκες των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της  Γενικής Διεύθυνσης 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  για την παροχή 

υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας. 
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25. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.95091/6729/16-11-2016 απόφαση έγκρισής για την ανάληψη 

υποχρέωσης ποσού  εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (72.000,00€)  για το έτος 2017  σε 

βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0873 του Ε.Φ.991-06/071 του προϋπολογισμού εξόδων 

της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2017  για παροχή 

υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας στα κτίρια που στεγάζονται οι διευθύνσεις 

Αλλοδαπών  και Μετανάστευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας (ΑΔΑ 

ΨΠ0ΖΟΡ1Κ-Θ6Δ) . 

  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , προϋπολογισμού 72.000,00 ευρώ που θα βαρύνει τον 

Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 0873 του Ειδικού Φορέα 991-06/071 «Γενική Διεύθυνση 

Εσωτερικής Λειτουργίας» του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

έτους  2017.  

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00π.μ. στο κτίριο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επί της οδού  Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, επί αποδείξει, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

έγγραφη προσφορά και αίτηση συμμετοχής,  στο Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης 

Πολιτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον 1
ο
 όροφο επί της οδού Κατεχάκη 56 

Τ.Κ. 11525, Αθήνα, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00μμ. Προσφορά που 
κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και 
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. Προσφορές οι οποίες υποβλήθηκαν ή 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αττικής επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.      

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 

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

αυτής. 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Δ΄» 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 

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

ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω ανάγκη παροχής 

υπηρεσίας  σε  κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ 

αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του 

υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η 
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συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των 

όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους. 

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των 

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

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

 

Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ παρ. 2 του άρθρου 32 του 

Ν.4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 

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

διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων 

υποψήφιων συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον συμμετοχής.  

 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης: 

1. θα δημοσιευτεί στις  25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή: 

α) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως  και  

β) στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» και  

«ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ».  

2. θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην επίσημη  ιστοσελίδα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: www.apdattikis.gov.gr.  

 

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί: 

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

2. στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: www.apdattikis.gov.gr.  

3.στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου. 

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης θα καταβληθούν από τον προμηθευτή που θα 
ανακηρυχθεί ανάδοχος από τη διαγωνιστική διαδικασία. 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι 

παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 

και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά 

της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Η προθεσμία άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης υποβάλλεται μέχρι και πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως την Τρίτη 13 
Δεκεμβρίου 2016  και ώρα 14:00 μ.μ.. Η ένσταση υποβάλλεται  μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο, στο Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, στον 1
ο
 όροφο, επί της οδού Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 11525, Αθήνα. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 127 του 

Ν.4412/2016.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα 

Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης Αττικής, Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα, τηλ. 2132035622,2132035662 και 

2132035720, FAX 213 2035645. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού 

 

 

Ελένη Πέππα 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

2. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 

Λειτουργίας 

3. Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού 
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Συνοπτικά Στοιχεία 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Α.Δ.Α.) 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

20/12/2016 και ώρα  10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Κατεχάκη 56, Αθήνα  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας στα κτίρια που 

στεγάζονται οι  Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 

Α.Δ.Α. (CPV 79710000-4 ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

72.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των νόμιμων, υπέρ 

Δημοσίου και τρίτων, κρατήσεων.  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

120 ημέρες 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Από 01/03/2016 ως και 31/12/2017. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΤΙΜΗΣ 

0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων (επιβαρύνεται 

με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) και 

λοιπές κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος  φόρος 

εισοδήματος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(Ανήκει στη διακήρυξη 11/ 2016) 
 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο

: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

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

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς ή πολυμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. 

ή λοιπές διεθνείς  συμφωνίες  από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση  

(β) ενώσεις προσφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 (γ) συνεταιρισμοί 

 (δ) κοινοπραξίες προσφερόντων 

Οι προαναφερόμενοι θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

παρούσας διακήρυξης και να διαθέτουν Ειδική Άδεια Λειτουργίας, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους–μέλους στο 

οποίο είναι εγκατεστημένοι. 

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

προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Όλα τα μέλη της ένωσης  και 

της κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε αυτήν, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα 

μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή 

και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης 

της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής 

με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας 

και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί 

να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου. 

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι οικονομικοί φορείς  - βάσει του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016 – εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
1. Έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση  για κάποιο από τα 

αναφερόμενα αδικήματα: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως  αυτά 

ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 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 αυτή αφορά 

ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) τους διαχειριστές 
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και β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
2. Εάν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδική και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή την εθνική νομοθεσία ή/και  μπορεί να αποδειχθεί 

με τα κατάλληλα μέσα από την Αναθέτουσα Αρχή.  Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 

πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. Εάν δεν τηρήσουν τις ισχύουσες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις 

της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου ( παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ανωτέρω νόμου). 

4. Εάν τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμο, υπό την 

επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. 

5. Εάν έχουν 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. 

6. Εάν έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που 

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

κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να τις 

προσκομίσουν. 

7. Εάν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους 

βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 

8. Εάν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβολία 

την ακεραιότητα του που μπορεί να αποδειχθεί με κατάλληλα μέσα από την Αναθέτουσα 

Αρχή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.5 του  αρ.18 του Ν.4412/2016.  

9. Εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν4412/2016. 

10. Εάν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

βάσει του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. 

11. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. Εάν συντρέχει 

λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα 

κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 

Επίσης αποκλείονται κατά τον έλεγχο και  την αξιολόγηση προσφορές που: 
� αποκλίνουν από τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη σχετικά με την 

διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των 

απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί 

ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη  της σύμβασης. Ομοίως προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
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� περιέχουν ατέλειες, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση και δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα ενώ του ζητήθηκε γραπτώς από την αναθέτουσα 

αρχή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.  

� είναι αόριστες, ώστε να μην μπορεί να εκτιμηθούν ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτονται , μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

�  είναι εναλλακτικές, σε σχέση με τις ζητούμενες προμήθειες ή θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής.  

� δεν περιλαμβάνουν με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/και εμφανίζουν 

οποιοδήποτε στοιχείο της προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην των 

εντύπων της Οικονομικής Προσφοράς, ή δίνουν τιμή μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό ή δε δίδουν τιμή σε ευρώ. 

� υποβάλλονται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 

είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

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

μπορούν να αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται 

λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία σε μία από τις 

ανωτέρω περιπτώσεις. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο

: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν ή να 

αποστείλουν, επί αποδείξει έγγραφες προσφορές, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο 

Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

στον 1
ο
 όροφο, επί της οδού Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 11525, Αθήνα, το αργότερο μέχρι και τη 

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 μ.μ..  
Οι προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια 

Επιτροπή, προ της εκπνοής της ημερομηνίας  αποσφράγισης της παρούσας διακήρυξης. 

Προσφορές  που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή ή ενώ ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά  

δεν έφθασαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται, 

χωρίς να αποσφραγιστούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα 

έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν 

γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 

πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει 

ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

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

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

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική 

γλώσσα ή συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να 

υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το  νομικό εκπρόσωπο αυτών. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
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και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5
ης

.10.1961, που κυρώθηκε με το 

Ν. 1497/1984(Α΄188).   

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων 

ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015. 

Η ένωση  οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 

νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 

και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής. 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας  

και σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79 του Ν.4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, θα 

υποβάλλει γραπτό αίτημα προς την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να 

προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των 

υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην υπηρεσία μέσα σε δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 

προθεσμίας, η υπηρεσία δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει να μην αναθέσει τη σύμβαση στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής όταν έχει διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, 

όπως αυτές προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.   

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο

: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την 

διαδικασία των άρθρων 92,93,94 και 95 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη 

συνέχεια.  

Στο φάκελο της  προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η αίτηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε 
περίπτωση που κατά τα στάδια  διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα 
στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα 
παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  
Οι προσφορές θα υποβάλλονται  σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και 

μέσα σε καλά σφραγίσαμεvο φάκελο, στον  oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς : 

  α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

  β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

  γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

  δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής   

                                 προσφορών).   

  ε.  Ο αριθμός της διακήρυξης  

                             στ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής: 
α. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  
που περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής. 
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 β. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος 
παραρτήματος. 
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, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 

οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στο άρθρο  6 του παρόντος παραρτήματος. 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες 
ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. 
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του 

Ν.4412/16 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης και δε δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο 

είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από 

σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους (ειδικούς και γενικούς) της διακήρυξης έχουν 
ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές και οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους 
απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτά συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς (άρθρο 71 του Ν.4412/2016). 
 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο

: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εντός του φακέλου των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» τοποθετούνται υποχρεωτικά τα 

αναφερόμενα κατωτέρω : 

Α Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (ήτοι 1.161,29€) - (άρθρο 72 παρ. 1  περ. α’  

του Ν.4412/2016). 

Οι Εγγυήσεις πρέπει να  περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 

16  της παρούσας διακήρυξης και όσα αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

Στην εγγυητική επιστολή, θα αναφέρεται ρητά ο αριθμός της Διακήρυξης. 

Στο Παράρτημα  Γ΄   της παρούσας υπάρχει υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

Β Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986                     

(Α΄75) όπως  εκάστοτε ισχύει, με  θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα 

αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος 

ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες) και θα δηλώνεται ότι  : 

 1 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της 

οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 2 παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους κατά των  αποφάσεων  της 

Αναθέτουσας Αρχής περί της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης της από την εν λόγω παροχή υπηρεσίας. 
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 3 τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 4 δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από 

τα αναφερόμενα στην παραγρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412 / 2016, ήτοι :  

• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου Της 24
ης 

Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος.  

• 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 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, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το N. 

2803/2000.  

• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13
ης

 Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος 

όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26
ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη 

της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το N. 3691/2008. 

• Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 5
ης

 Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το N.4198/2013. 

 5 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (β)  της παρ. 4 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές 

τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 6 δεν έχουν βρεθεί σε καμία από τις λοιπές αναφερόμενες καταστάσεις της παρ.4 του 

αρθ.73 του Ν.4412/2016, για τις οποίες ένας οικονομικός φορέας μπορεί να 

αποκλεισθεί από μια δημόσια σύμβαση.  

 7 είναι: 

i. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων και των υπαλλήλων του (για τους Έλληνες πολίτες  ή 

όσους έχουν την εγκατάσταση τους στην Ελλάδα αφορά την κύρια και την 

επικουρική), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές 

κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, 

ii.  φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 8 τηρούν τις  υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
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κοινωνικόασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν  θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις  

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου ( παρ.2 άρθρου 18 του 

Ν.4412/2016). 

 9 τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα δηλώνουν ότι 

είναι εγγεγραμμένα στα οικεία Επιμελητήρια, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 

Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά 

κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, 

προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο 

Επιμελητήριο. 

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα σε ένα 

από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης τους (Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016), 

ορίζοντας ρητά την επωνυμία του  επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου αντίστοιχα, 

καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά 

πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. Στην 

περίπτωση που στη χώρα καταγωγής τους απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή 

να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 

υπηρεσία θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι τη διαθέτουν. 

 10 δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς βάσει Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο 

λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό 

διάστημα.  

 11 ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 

 12 θα καλύπτονται από εν ισχύ Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για την έναντι 

τρίτων αστική ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που το ανωτέρω Συμβόλαιο λήγει 

εντός του χρονικού διαστήματος της ισχύος της παρούσας σύμβασης, δεσμεύονται να 

το ανανεώσουν πριν τη λήξη ισχύος του.  

 13 δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 

του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. 

 Διευκρίνιση :  Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής: α) για τα ημεδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα από αρμόδια διοικητική 
αρχή ή τα Κ.Ε.Π.(βάσει του άρθρου 14 του Ν.1599/1986 (Α΄75)) και β) για τα αλλοδαπά 
φυσικά και νομικά πρόσωπα όπως προβλέπεται στο κράτος- μέλος εγκατάστασης τους. 
Ειδικότερα για τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά διευκρινίζονται  τα εξής : 
1. η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά στους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα  τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις Α.Ε. και συνεταιρισμού. 

2. η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται αντιστοίχως απ’ 

αυτούς.  

3. η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση ένωσης 

προμηθευτών ή κοινοπραξίας υπογράφεται από κάθε μέλος της (ανάλογα με την νομική 

τους μορφή).  

4. η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που ο οικονομικός 

φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων θα πρέπει να προσκομίζεται 

υπογεγραμμένη αντιστοίχως απ’ αυτούς (ανάλογα με την νομική τους μορφή).  
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Β. Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα παροχής υπηρεσιών 

φύλαξης, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας που να καλύπτει τα 

αναγραφόμενα της παραγράφου 2γ του άρθρου 22  του Ν. 4144/2013(ΦΕΚ 88/τ.Α/2013) 

και ειδικότερα  ότι δεν έχει επιβληθεί η δεύτερη κύρωση από τους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς του Σ.Ε.Π.Ε. και του ασφαλιστικού φορέα  λόγω παραβάσεων που αφορούν 

την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή λόγω παραβάσεων της 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας . 

Γ. Αντίγραφο της Ειδικής Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης του οικονομικού φορέα, η 

οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνομίας ή άλλη αρμόδια αστυνομική αρχή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/08.10.2008),όπως ισχύει και δυνάμει της νομοθεσίας του 

κράτους–μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι. 

Δ. Αντίγραφο της άδειας εργασίας του προσωπικού ασφαλείας του οικονομικού φορέα, η 

οποία εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 3 του Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/08.10.2008), όπως ισχύει) και δυνάμει της 

νομοθεσίας του κράτους- μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι . 

Ε. Κατάλογο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας κτιριακών 

εγκαταστάσεων, δημοσίων και ιδιωτικών, των δύο τελευταίων ετών, με χρονική διάρκεια 

τουλάχιστον έξι μηνών, όπου θα αναφέρονται: α) τα στοιχεία του πελάτη, β) όνομα και 

τηλέφωνο προσώπου επικοινωνίας, γ) το αντικείμενο (συνοπτική περιγραφή), δ) η αξία, ε) 

η διάρκεια της σύμβασης και στ) η εβδομαδιαία συχνότητα της παροχής της υπηρεσίας 

φύλαξης και ασφάλειας (δηλαδή πόσες ώρες και πόσες φορές την εβδομάδα παρέχονταν 

οι υπηρεσίες). Ο κατάλογος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

α/α Στοιχεία 

πελάτη 

Στοιχεία  

Προσώπου  

Επικοινωνίας 

Σύντομη 

περιγραφή 

έργου 

Αξία  

Σύμβαση 

Διάρκεια  

Σύμβασης  

Εβδ/διαία 

Συχνότητα  

Παροχή της 

Υπηρεσίας 

φύλαξης και 

ασφάλειας 

1.       

2.       

3.       

Οι αναθέσεις των έργων αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με 

πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργου, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες 

αρχές και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις  

της παραλήπτριας εταιρείας, ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία προκύπτουν τα 

ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία (πελάτης, αντικείμενο σύμβασης, αξία και διάρκεια της 

σύμβασης). 

ΣΤ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ 

εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016. 

Ζ. Έγκριση συμμετοχής και νόμιμος εκπρόσωπος: πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε 

ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε 

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

νομίμου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος 

απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες 

διατάξεις) καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό. 

Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει: 
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• την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

• την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης τα οποία 

θα αναφέρονται ονομαστικά, 

• το μέρος του συμβατικού αντικειμένου (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε 

μέλος της ένωσης στην εκτέλεση της προμήθειας, 

• τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου 

εκπροσώπου της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης 

για το διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, 

• τον Συντονιστή/ επικεφαλή της ένωσης, 

• ότι τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, 

αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

• ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους  ζητηθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία, 

• ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας που προβλέπει η 

παρούσα διακήρυξη, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή 

της υπηρεσίας που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση θα υπογραφεί 

μετά την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή, 

• ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου 

υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύμβασης. 

 

Η. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως : 

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

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή 

δικαστική αρχή τελευταίου ισχύοντος καταστατικού της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό 

εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.  

β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 

να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που 

έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα 

αντίστοιχα ΦΕΚ. 

2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) : 

α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρείας. 

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

3. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ι.Κ.Ε.: 

Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν 

επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, συνοδευόμενο από τα 

αντίστοιχα αποδεικτικά δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η. 

4. Για φυσικά πρόσωπα: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του. 

5. Για Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα : 

α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με 

αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το 

δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη 

σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται 

ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από 

αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, 
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αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη 

μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 

νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες 

υποψηφίων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο

: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω: 

 

Α. Τεχνική προσφορά του προσφέροντος, με συνοπτική Περιγραφή των τεχνικών και 

επιμέρους χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύντομο ιστορικό της 

εταιρίας που δραστηριοποιείται, μικρή περιγραφή του ειδικού εξοπλισμού φύλαξης, 

οχημάτων και προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί για την συγκεκριμένη ανάθεση.  

Β. Ενημερωμένη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται με τη σειρά 

που αναφέρονται στο παρόν άρθρο τα εξής : 

 1 Ότι η εταιρεία διαθέτει επαρκή και κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και προσωπικό για να 

ανταποκριθεί στην εκτέλεση του έργου (ποιοτικά και ποσοτικά) καθ’ όλη την διάρκεια 

του. 

 2 Ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 

τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, καθώς και ότι η υποβληθείσα προσφορά είναι σύμφωνη 

με το σύνολο των Ειδικών Όρων, που αναφέρονται στο Παράρτημα Β’ της Διακήρυξης, 

τους οποίους και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. 

Γ.  Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, 

ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. Σε περίπτωση που ο 

οικονομικός φορέας προτίθεται να εκτελέσει τη σύμβαση  στηριζόμενος  στις τεχνικές  

δυνατότητες  και άλλων φορέων, πρέπει  να αποδεικνύει  με την προσφορά του  ότι θα 

έχει  στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευση 

των φορέων αυτών (δηλώσεις συνεργασίας) ότι θα θέσουν στη διάθεσή του τα αναγκαία 

μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία και ότι ο οικονομικός φορέας και 

αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι  για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε αυτή 

την περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο και τον παρακάτω 

πίνακα. 

  

Περιγραφή Τμήματος Προμήθειας που 

προτίθεται ο υποψήφιος προμηθευτής 

να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 

 Υπεργολάβου 

Ημερομηνία Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   

   

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 
(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της 
προσφοράς.  
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Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 

υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 
Επισημαίνεται ότι ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά  η 

απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση της τεχνικής προσφοράς  υπογράφεται 

από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Ο.Ε και Ε.Ε και τον πρόεδρο του ΔΣ και 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. ή τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπο τους. Σε 

περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας,  η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση της 

τεχνικής προσφοράς υπογράφεται από κάθε μέλος της ή διαφορετικά, από τον τυχόν 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτούμενο. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της πρoσφoράς δεν είναι δυvατόv λόγω του μεγάλου 

όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και 

ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο

: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα 

οικονομικά μόνο στοιχεία της προσφοράς. Πιο  συγκεκριμένα: 

• Οι προσφορές θα πρέπει να δίνονται ανά μονάδα και σε μηνιαία βάση σε ΕΥΡΩ, προ 

Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

• Η μηνιαία τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.  

• Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις 

και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

• Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την 

αρμόδια Επιτροπή. 

• Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική 

προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την 

παρούσα διακήρυξη, σε αντίθετη περίπτωση η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται 

στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η 

αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι 

τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

• Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς 

κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να 

υποβληθεί συμπληρωμένο το υπόδειγμα του Πίνακα που ακολουθεί, σύμφωνα με το αρ. 68 

του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο οποίο  εξειδικεύονται τα εξής: 

α.  Αριθμός εργαζομένων. 

β.  Ημέρες και ώρες εργασίας.  

γ. Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

δ. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 

των εργαζομένων. 

ε. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

Στην προσφορά πρέπει να υπολογιστούν και να εξειδικευτεί το εύλογο ποσοστό διοικητικού 

κόστους παροχής υπηρεσιών, του εργολαβικού κέρδους και των νομίμων υπέρ δημοσίου 

και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως στην προσφορά θα πρέπει να επισυνάπτεται 

αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
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Υπόδειγμα Πίνακα 
Αριθμός εργαζομένων 9 

(Ημέρες εργασίας/εβδομάδα) x (Ώρες 

εργασίας/ημέρα) 

4 ημέρες εργασίας/εβδομάδα x 6ώρες/ημέρα 
 

(Ώρες εργασίας/μήνα) x Αριθμό εργαζομένων 104 ώρες εργασίας/μήνα x  9 εργαζόμενους 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εργαζομένων  

 Κόστος 

 Μηνιαίως σε ευρώ ανά 

εργαζόμενο 

Μηνιαίως σε ευρώ στο 

σύνολο των 

εργαζομένων (9 

εργαζόμενοι) 

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού πάσης φύσεως 

νόμιμων αποδοχών  

  

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού για  Επίδομα 

Αδείας, Δώρα Χριστ. – Πάσχα και Κόστος 

Αντικατάστασης 

  

Ύψος Ασφαλιστικών Εισφορών των εργαζομένων 

στον παρόντα Διαγωνισμό 

  

Ύψος Εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων στον 

παρόντα Διαγωνισμό 

  

Συνολικό εργατικό κόστος    

 Μηνιαίο Κόστος (σε ευρώ) 

Συνολικό εργατικό κόστος  στο σύνολο των εννέα (9) 

εργαζομένων  

 

Διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών  

Κόστος Αναλωσίμων  

Νόμιμες Κρατήσεις: 

0,06% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. υπέρ 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

(παρ.3 αρ 4 του Ν.4013/2011) πλέον του νομίμου 

τέλους χαρτοσήμου και της επ’ αυτού εισφορά υπέρ 

ΟΓΑ 

 

Εργολαβικό κέρδος  

Συνολική  μηνιαία αμοιβή αναδόχου χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

Συνολική Μηνιαία αμοιβή αναδόχου με ΦΠΑ 
 

Συνολική Μηνιαία αμοιβή αναδόχου με ΦΠΑ για το 
χρονικό διάστημα από 01-03-2017 έως 31-12-2017 

 

Σε περίπτωση ύπαρξης αθροιστικών λαθών στον ανωτέρω πίνακα η Επιτροπή Διαγωνισμού 

προβαίνει στη διόρθωση των αντίστοιχων αριθμητικών πράξεων. Σε περίπτωση μη 

συμπλήρωσης από τον υποψήφιο τιμών επί ορισμένου πεδίου, θεωρείται ότι η υπηρεσία 

του εν λόγω πεδίου παρέχεται δωρεάν, εφόσον αυτό δεν αντίκειται στις διατάξεις της παρ. 

1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι 

ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται 

να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας 

Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 88 του Ν.4412/16.  

Ειδικότερα για την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις της παρ.2 του 

άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παρ.2 του άρθρου 88 ο 

προσφέρων προσκομίζει, εντός τεθείσας προθεσμίας, δικαιολογητικά, από τα οποία 

προκύπτουν οι νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές 

εισφορές τους. 

Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 

υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο

 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 
1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), 

παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία 

και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς . 
2.Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την 
ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική 

Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά". 

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» καθώς και ο φάκελος της 

«Τεχνικής Προσφοράς», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 

φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά συμμετοχής και τα αποτελέσματα του ελέγχου της πληρότητας και 

ορθότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη της.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη ή την 

αποδοχή των τεχνικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων στην παρούσα  διακήρυξη. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Οι φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών» δεν αποσφραγίζονται αλλά  τοποθετούνται σε 

ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την αρμόδια επιτροπή, 

προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί με ειδική 

πρόσκληση, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν 

απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της 

απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο 

μέσο.  
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Την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα η αρμόδια Επιτροπή αποσφραγίζει τους ανωτέρω 

σφραγισμένους φακέλους με τα οικονομικά στοιχεία των αποδεκτών προσφορών και 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό των οικονομικών 

προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

Το αποτέλεσμα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων  χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, 

η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μαζί με το αντίστοιχο αντίγραφο  των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, στους προσφέροντες ή στους 

συμμετέχοντες με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

Η  απόφαση ανάδειξης προσωρινού ανάδοχου δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, 

εφόσον η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 

προσφέροντες. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 

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

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

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016 που αφορά την συμπλήρωση – αποσαφήνιση 

πληροφοριών και δικαιολογητικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο

: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει στο 

Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε 
σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα 
αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά:  
Α) Μια κατάσταση, όπου θα αναφέρεται αριθμητικώς στη μία στήλη το γενικό σύνολο 
του τεχνικού εξοπλισμού και του προσωπικού της επιχείρησης και στην άλλη στήλη το 
σύνολο του τεχνικού εξοπλισμού και του προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί 
στην εκτέλεση του παρόντος έργου. 
Β) Τα έγγραφα ή δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του 

Ν. 4412/2016: 

α. Οι Έλληνες πολίτες : 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την  
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει, 

ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από 

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

16PROC005457438 2016-11-25

ΑΔΑ: 6Ζ44ΟΡ1Κ-3Ρ5



 

23 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε καμία κατάσταση της  περίπτωση β’ της παραγράφου 

4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ήτοι ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν 

βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

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

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος 
και όχι μόνο τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

4.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ΓΕΜΗ, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά την 
έγγραφη ειδοποίηση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.  

Εάν δεν αποδεικνύεται η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος  μπορεί να ζητηθεί από 

τον πάροχο υπηρεσιών να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά 

με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες . 

Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

στις περιπτώσεις Α.Ε.. 

►  Διευκρίνιση: Για τις υπόχρεες για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ,Ι.Κ.Ε,ΑΕ) 

γίνονται αποδεκτά τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από αυτό. 

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:  
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. 

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

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει 

στην Ένωση. 

Σημειώνεται ειδικά ότι:  
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

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

δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του 

δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται 

αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες 
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υποψηφίων. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο 

σφραγισμένο φάκελο του υποψήφιου αναδόχου. 
Η αρμόδια επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του 

αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται με πρόσκληση-ανακοίνωση.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

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

παρόντος. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης 

σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 

αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

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

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η εγγύηση συμμετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η εγγύηση συμμετοχής 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα 

και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 

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

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής η εγγύηση συμμετοχής του και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για κατακύρωση της σύμβασης 

στον προσωρινό ανάδοχο, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε 

για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης 

του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 9

Ο
: ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 
α. Κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο. 

β. Κήρυξη του προσωρινού αναδόχου έκπτωτου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.103 του 

Ν.4412/2016. 
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γ. Κατακύρωση της παροχής της υπηρεσίας στον προσφέροντα που υπέβαλε την δεύτερη 

σε σειρά πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής όταν 

διαπιστωθεί κατά τον ανωτέρω έλεγχο ότι ο προσφέροντας που υπέβαλε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής δεν τηρεί τις ισχύουσες 

υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 και σύμφωνα με το 

άρθρο 71 του Ν.4412/2016.  

δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 

103 και  106 του Ν.4412/16. 

 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση αν στο διαγωνισμό δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση 

συμμετοχής, είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι 

κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης, 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 32 του Ν.4412/2016. 

 

3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016. Υπό την επιφύλαξη όσων 

αναφέρονται κατωτέρω, με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο 

χαρακτήρα. 

 

4. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, 

όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο

 : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

 

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

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, 

έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή 

του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας: 

1.την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

 2. το ισχύον Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για την έναντι τρίτων αστική 

ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 

παρούσας  σύμβασης στο οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα αναφέρεται ως 

«συνασφαλιζόμενος». 
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3. τις εξοφλητικές αποδείξεις των δαπανών δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 

στον Τύπο. 

Σχέδιο συμφωνητικού  επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο Παράρτημα «Δ΄» 

αυτής. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της 

προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία 

έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν 

χωρεί διαπραγμάτευση  στο κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη 

του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της 

προσφοράς του προμηθευτή.  

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

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

η εγγύηση συμμετοχής και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

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

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
Ο

 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από 01-03-2017 και μέχρι τις 31-12-2017. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
Ο

 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι 

της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. 

Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς τα στοιχεία ά έως στ’  της 

παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν .3863/2010 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , καθώς και τον 

ειδικό όρο της παρ.3 του ίδιου άρθρου. 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της μπορεί να πραγματοποιηθεί 

ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 132 του Ν.4412/16. Ειδικότερα η τροποποίηση μπορεί να γίνει εάν δεν μεταβάλει τη 

συνολική φύση της σύμβασης, η τυχόν αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει τα οριζόμενα 

ποσοστά επί της αρχικής αξίας της σύμβασης και δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της 

παρ.4 του ανωτέρω άρθρου, ήτοι δεν εισάγει διαφορετικούς  όρους από τους αρχικούς, δεν 

αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης, δεν επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο 

της σύμβασης και δεν υποκαθίσταται ο ανάδοχος από άλλον. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 202 του Ν.4412/16:  

α. Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή το αντικείμενο που παραδόθηκε 

υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που 

έχει τεθεί στην διακήρυξη. 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν,  

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις,  
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δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 

μπορεί να διενεργείται μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή αλλιώς από την υπηρεσία η 

οποία ορίζεται με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Για την εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 216, 217, 218, 

219 και 220 του Ν4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
Ο

: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την έκδοση τιμολογίου από τον ανάδοχο κατά 

μήνα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε 

άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ). 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι:  

α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών υπέρ της Υπηρεσίας.  

β) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή  της υπηρεσίας 

από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα 

με το άρθρο 219. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

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

 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος .  

 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της 

κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται 

κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
Ο

 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16, 

β)σε περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώθηκε  

με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις. Σε αυτή την περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου η  

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττική θα κοινοποιήσει ειδική όχληση, κατά τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 και ο ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος εντός  τριάντα (30) 

ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 
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 α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

 β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 

των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του 

Ν.4412/16.  

5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται ανωτέρω, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ποινικές ρήτρες βάσει του άρθρου 218 του Ν.4412/2016 

και ο προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 

Αναθέτουσας Αρχής από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
Ο

: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ως 

εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής καταγγέλλει υποχρεωτικά τη σύμβαση κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ.5 ή της παρ.7 του 

άρθρου 68 του Ν. 3863/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16
Ο

: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη 

της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 

κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 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. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν 

είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η 

προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι 

εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και 

ολογράφως σε ευρώ (€). 

Οι Εγγυήσεις πρέπει να  περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο    

της παρούσας διακήρυξης και όσων  αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
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Εγγύηση Συμμετοχής : 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει  εγγύηση συμμετοχής  στο φάκελο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δύο 

(2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α (ήτοι ήτοι 1.161,29€ , βάσει του 

άρθρο 72 παρ. 1  περ. α’  του Ν.4412/2016). 

 

Στην εγγυητική επιστολή, θα αναφέρεται ρητά ο αριθμός της Διακήρυξης.  
 

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

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας 

διακήρυξης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αττικής μπορεί πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια 

την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

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

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως 

τα προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην παρούσα ή δεν 

προσέλθει  εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες μετά : α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης και β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 

ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.  

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 
 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α 

(άρθρο 72 του Ν.4412/16) και θα ισχύει για τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της υπογραφείσας 
σύμβασης, ήτοι μέχρι και 31-03-2018. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, 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 Φ.Π.Α. 

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. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή 

της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την 

εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/16. 
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Υποδείγματα εγγυήσεων  υπάρχουν  στο Παράρτημα Γ΄. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17
Ο

:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως 

την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016  και ώρα 14:00 μ.μ.. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία 

αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο 

(άρθρο 127 του Ν.4412/2016). 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ανωτέρω νόμου, να 

υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που 

έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι 

προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους 

κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

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

προσφυγή.  

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους 

λόγους που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Επί των ενστάσεων και  προσφυγών, αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα 

όργανο, ήτοι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 

και Προσφυγών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Γραμματείας και 

Πληροφόρησης Πολιτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προκειμένου να 

πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το 

στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
Ο

 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η΄ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του χρονοδιαγράμματος του 

διαγωνισμού, της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και 

προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης της από την εν λόγω ανάγκη παροχής υπηρεσίας σε  κάθε στάδιο της 

διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

Υποψηφίους. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ 

αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό 

συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του 
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διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους. Οποιεσδήποτε 

δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους 

Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η 

Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

 

ΑΡΘΡΟ 19
Ο

: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε 

διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία θα 

αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, 

θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι 

πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται 

μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 20
Ο

: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη 

συγκατάθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να  επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής. 

4. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών 

του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄  

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 

(Ανήκει στη διακήρυξη  11 /2016) 
 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο

: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 
ημερών, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν 

την προσφορά τους. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς από 

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σύμφωνα με την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 

του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την 

παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 

δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι 120 μέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 

ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  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 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. 

4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα 

ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, 

συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή 

παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην 

περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, 

αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

5. Οι υποψήφιοι  Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος 

αυτής μετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος αυτής αποσυρθεί, ο 

υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  

•έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση και  

•κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο

: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας 

επί των κτιριακών εγκαταστάσεων των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 

Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το 

χρονικό διάστημα από 01/03/2017 έως 31/12/2017. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο

: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί επί των κάτωθι 

κτιριακών εγκαταστάσεων: 

 

1. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄, επί της οδού Σαλαμινίας 2 

Αθήνα 
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2. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής ,  επί 

της οδού Σαλαμινίας 2 Αθήνα 

3. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, επί 

της οδού  Ψαρρών 19 Παλλήνη 

4. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιά και Νήσων, επί της 

οδού  Αγίου Διονυσίου 5 Πειραιά, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

 

Σε περίπτωση μεταστέγασης των εν λόγω οργανικών μονάδων από το συγκεκριμένο κτίριο 

σε άλλο η παροχή των υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας θα συνεχίσει χωρίς πρόσθετη 

επιβάρυνση με τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου της υπογραφείσας σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο

: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Η παροχή των υπηρεσιών φύλαξης - ασφάλειας θα πραγματοποιείται στην κεντρική είσοδο 

υποδοχής του κοινού των κτιρίων του άρθρου 3
ου

 του Παρόντος Παραρτήματος, από 

Δευτέρα έως Πέμπτη 08:00π.μ - 14:00μ.μ.. (εργάσιμες ημέρες Δημοσίου). 

Ο αριθμός των φυλάκων θα είναι: 

1. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄: τρία (3) άτομα, 

2. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής: 

δύο (2) άτομα,  

3. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής:  

δύο (2) άτομα, 

4. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιά και Νήσων : 

δύο (2) άτομα.  

Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του πρέπει να λάβει υπόψη του τα 

ακόλουθα: 

α. Οι υπηρεσίες αφορούν τη φύλαξη – ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του 

άρθρου 3ου του παρόντος παραρτήματος, του προσωπικού που εργάζεται σε αυτό 

καθώς και των προσώπων που το επισκέπτονται. Επιπρόσθετα, το προσωπικό φύλαξης 

οφείλει να συνδράμει στους υπαλλήλους της εκάστοτε Διεύθυνσης σε περίπτωση 

επίθεσης από συναλλασσόμενους ή από τρίτα άτομα. 

β. Η φύλαξη – ασφάλεια των κτιρίων και του προσωπικού, καθώς και ο έλεγχος των 

επισκεπτών, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές τεχνικές, 

μεθόδους, διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα, καθώς και τις οδηγίες που μπορεί να δίνει 

η αναθέτουσα αρχή.  

γ. Ο ανάδοχος αναγνωρίζει ότι επισκέφθηκε τους χώρους του κτιρίων της αναθέτουσας 

αρχής, έλεγξε τις εγκαταστάσεις και βεβαιώθηκε ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για 

απρόσκοπτη, αποτελεσματική και ασφαλή εργασία του προσωπικού του, σε περίπτωση 

δε ατυχήματος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος. 
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δ. Ο ανάδοχος συμφωνεί και αποδέχεται ότι, σε περίπτωση μεταστέγασης των 

υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής, το έργο θα εκτελείται στο χώρο μεταστέγασης, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την αναθέτουσα αρχή για την 

τήρηση της σύμβασης. 

στ. Το προσωπικό ασφαλείας έχει υποχρέωση να μη θίγει, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των πολιτών. Οφείλει επίσης να 

μη χρησιμοποιεί μέσα και μεθόδους που μπορούν να προκαλέσουν ζημία, βλάβη ή 

ενόχληση σε τρίτους ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. 

η. Το προσωπικό θα τηρεί βιβλίο στο οποίο θα υπογράφουν κατά την αλλαγή της 

βάρδιας, τόσο οι απερχόμενοι όσο και οι αναλαμβάνοντες καθήκοντα φύλακα, και θα 

φαίνεται και η ακριβής ώρα που έγινε η αλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 216 του 

Ν.4412/2016. 

Αλλαγή στο ωράριο φύλαξης μπορεί να γίνει ύστερα από συνεννόηση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

 
ΑΡΘΡΟ 5

Ο
: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πάντοτε: 

i. Τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις σχετικά με την υγιεινή των εργαζομένων, 

την ασφάλεια τους, ιδίως σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. 

ii. Τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' 

του Ν.4412/16. 

iii. Τις υποχρεώσεις του ως προς τα στοιχεία ά έως στ’  της παρ. 1 του άρθρου 

68 του Ν .3863/2010 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τον ειδικό 

όρο της παρ.3 του ίδιου άρθρου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με τις 

διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα 

χρονική στιγμή και να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική/Κλαδική Σύμβαση 

Εργασίας για το προσωπικό που απασχολεί. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται 

μόνο εφόσον έχουν τις απαραίτητες άδειες παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα 

και είναι ασφαλισμένοι στο αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο. Σε περίπτωση που 

προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, 

αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες. 

Η εφαρμογή όλων των ανωτέρω είναι ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες 
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και υπεργολάβους αυτού. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεν ευθύνεται για τις 

υποχρεώσεις του Αναδόχου προς το προσωπικό του, δικαιούται όμως να ελέγχει 

την τήρηση της ασφαλιστικής και λοιπής νομοθεσίας και να καταγγέλλει τις 

παραβάσεις της. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής 

Ευθύνης σε ισχύ, στο οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα αναφέρεται ως 

«συνασφαλιζόμενος» και θα καλύπτεται και η εκ του Νόμου ευθύνη του Αναδόχου, 

την οποία έχει με την ιδιότητα του Εργοδότη και περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 

657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόμενη υποχρέωση του Ασφαλισμένου 

έναντι του προσωπικού του που είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και απασχολείται στις 

περιγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση εργασίες, σε περίπτωση σωματικών 

βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς 

οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου της Αναθέτουσας Αρχής και του 

προσωπικού αυτού,  η οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση της 

υπηρεσίας, περιλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, περιπτώσεων θανάτου, σωματικών 

βλαβών, απώλεια ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης 

και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε 

ισχύ ένας συνετός λειτουργός έργου παρόμοιας φύσης, μεγέθους και 

χαρακτηριστικών του. Στην κάλυψη θα περιλαμβάνεται ρητά και η εκ του άρθρου 

922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας (ευθύνη 

προστήσαντος). Η Α.Δ.Α. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 

αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του 

προσωπικού του ανάδοχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών 

φύλαξης των κτιρίων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω 

τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους 

αυτού. 

5. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα 

Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους 

κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών του και 

παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη 

αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο 

βαθμό καλύπτονται από ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους 

ασφαλιστές, ακόμη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων. 

6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λειτουργεί με άδεια σε ισχύ του Νόμου 2518/97 και του 

Νόμου 3707/2008, όπως ισχύουν. Το προσωπικό ασφαλείας κατά την διάρκεια 

άσκησης των καθηκόντων του θα είναι εφοδιασμένο με ειδικό δελτίο ταυτότητος 

και ειδικό διακριτικό σήμα, όπως ορίζει και το άρθρο του Ν 2518/97 ( ΥΕΚ 164/21-8-

1997). 
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7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της Σύμβασης να προσκομίσει 

κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει τη φύλαξη των κτιρίων θεωρημένη από 

την Επιθεώρηση Εργασίας, κατάσταση μισθοδοσίας για το συγκεκριμένο 

προσωπικό και αναλυτική περιοδική δήλωση που υποβάλλει στο ΙΚΑ καθώς και τις 

ατομικές συμβάσεις εργασίας. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος 

απασχολεί ανασφάλιστο προσωπικό, τότε η Υπηρεσία καταγγέλλει υποχρεωτικά τη 

σύμβαση. 

8. Οι φύλακες θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και θα είναι γνώστες της 

ελληνικής γλώσσας. 

9. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην 

Προσφορά του προσωπικού, το οποίο πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη 

εμπειρία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της 

Σύμβασης. Οι φύλακες οφείλουν να είναι άψογοι στη συμπεριφορά τους προς το 

λοιπό προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής και τα όργανα του, τόσο προς αυτούς 

που συναλλάσσονται μαζί τους όσο και προς τους τρίτους. Επίσης οφείλουν να 

συμμορφώνονται κατά την εργασία τους με τα ενδεικνυόμενα μέτρα Ασφαλείας και 

Υγιεινής, Πυρασφάλειας κλπ που πρέπει να τηρούνται. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου ως 

ακατάλληλο για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιονδήποτε λόγο, οπότε ο 

Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση άμεσα και χωρίς αντιρρήσεις με 

άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της 

Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και 

μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας.  

10. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους 

υπαλλήλους του και να είναι υπεύθυνος για τον καταμερισμό εργασίας του 

απασχολούμενου προσωπικού, ώστε να εκπληρώνονται οι συμβατικές 

υποχρεώσεις. Πρέπει να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή 

πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν από τους 

υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής. 

11. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να μεριμνήσει, ώστε να αποφύγει 

περίπτωση κενών στο προσωπικό του, τα οποία θα πρέπει να φροντίζει να 

αναπληρώνει αμελλητί και με οποιοδήποτε τρόπο, κατά την περίοδο διακοπών, σε 

τυχόν περίπτωση απεργίας του προσωπικού του, κ.λ.π. 

12. Ο ανάδοχος θα διαθέτει κέντρο ελέγχου και συντονισμού που θα λειτουργεί καθ’ 

όλη τη διάρκεια της φύλαξης και με το οποίο θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία 

οι φύλακες και θα συνδράμει στο μέτρο του δυνατού σε τυχόν κάλεσμα των 

φυλάκων των κτιρίων για βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης. Οι φύλακες θα είναι 

εξοπλισμένοι με ειδικό σύστημα που επιτρέπει την άμεση μετάδοση σήματος 

κινδύνου σε περίπτωση ανάγκης. Οι φύλακες θα παρακολουθούν, επιλαμβάνονται 
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και αναφέρουν αμέσως στο κέντρο ελέγχου κάθε υπόνοια, ανωμαλία ή ύποπτη 

κατάσταση που υποπίπτει στην αντίληψή τους. 

13. Ο ανάδοχος θα ασκεί συχνούς ελέγχους στους φύλακες κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους και θα συντονίζει τις ενέργειές τους. Οι φύλακες θα προσέρχονται 

για ανάληψη υπηρεσίας την κανονική ώρα, θα φροντίζουν για την άριστη εκτέλεση 

των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και δεν θα 

εγκαταλείπουν τη θέση τους αν δεν ενημερωθούν και αναλάβουν υπηρεσία οι 

αντικαταστάτες τους. 

14. Ο ανάδοχος θα παρέχει στο προσωπικό του την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή - 

ασύρματο επικοινωνίας, φακό, σφυρίχτρα, φορητό ανιχνευτή μετάλλων και 

οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή φύλαξη των κτιρίων. Ο 

ανάδοχος θα εξειδικεύσει τη διαχείριση της Ασφάλειας των ανωτέρω υπηρεσιών 

βάση της δικής του «Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας» και των υποδείξεων του 

αρμόδιου του φορέα (π.χ. Προϊστάμενου Διεύθυνσης). 

15. Το προσωπικό φύλαξης πρέπει να κατέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα 

πυρασφάλειας/πυρόσβεσης. Οι φύλακες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σεισμός, 

πυρκαγιά κλπ) θα συνεργάζονται με το προσωπικό της φυλασσόμενης 

εγκατάστασης και τους επισκέπτες  για την εκκένωση του κτιρίου. 

16.  Το προσωπικό φύλαξης, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πρέπει να 

είναι σε θέση να αντιμετωπίζει έκτακτες ανάγκες, και να εξασφαλίζει την ταχύτατη 

εκκένωση του κτιρίου καθοδηγώντας κατάλληλα το προσωπικό και τους επισκέπτες 

που βρίσκονται στο κτίριο. Για το σκοπό αυτό πρέπει να γνωρίζει τις εξόδους 

διαφυγής και όλες τις σχετικές διαδικασίες. 

17. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και εφόσον ζητηθεί γραπτώς από την 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται η παροχή επιπλέον υποστήριξης στην ίδια 

προσφέρουσα ωριαία τιμή.  

18. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού 

και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του.  

19. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, 

χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα 

Αρχή και δε δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 

εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, 

παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που 

περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του 
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Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους 

υλοποίησης του Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί έλεγχο των χώρων που φυλάσσονται από τον Ανάδοχο. Η 

εποπτεία και ο έλεγχος της φύλαξης των κτιρίων καθώς και ο έλεγχος απασχόλησης του 

απαραίτητου προσωπικού, θα διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή ή τους 

εντεταλμένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, σε ημερομηνίες που θα καθορίζει η 

Διοίκηση και χωρίς προειδοποίηση (αιφνιδιαστικά) κατά την κρίση τους. 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ουδεμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση έχει, παρά μόνο 

την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής. 

Από την εκτέλεση του Έργου της Σύμβασης καμία έννομη σχέση δε δημιουργείται μεταξύ 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του προσωπικού του Αναδόχου που 

απασχολείται στο Έργο. 

Τα ανωτέρω αποτελούν απαράβατους όρους καλής συνεργασίας αναδόχου και 

Αναθέτουσας Αρχής και η παρέκκλιση από αυτούς συνιστά λόγο καταγγελίας της 

σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Γ΄» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

(Ανήκει στη διακήρυξη 11/ 2016) 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
Ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

 

ΠΡΟΣ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

Κατεχάκη 56  

ΤΚ 11525 Αθήνα 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ……………. € (και ολογράφως) ……………………… υπέρ του  

 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..2  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή 

του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη.....................................................3 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για 

την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «……………………..(τίτλος σύμβασης)» 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις του/της  (υπέρ ου η εγγύηση) καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

                                                             

1
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και ισούται το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ 

(άρθρο 72 παρ. 1  περ. α’  του Ν.4412/2016). 
2
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

3
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με την 

παρούσα διακήρυξη.  
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………. 

 

(Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, όπως αναφέρεται στη παρούσα Διακήρυξη).  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
Ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

 

ΠΡΟΣ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

Κατεχάκη 56  

ΤΚ 11525 Αθήνα 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ4. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 

με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “( τον τίτλο της  σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και  χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της υπηρεσίας σας. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 31-03-2018.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

                                                             

4 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  «Δ΄» 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη 11 /2016) 
 

Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας στις  Διευθύνσεις Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής 
 
Στην Αθήνα σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, 

αφενός η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, (εφεξής «Α.Δ.Α.»), ως αναθέτουσα αρχή, που 

εδρεύει στην Αθήνα, Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 997953577 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, 

και εκπροσωπείται νόμιμα από ………………………….., και αφετέρου ο/η κ. ........................ 

φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία 

«.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), 

(οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. 

...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο 

εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το 

Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για 

Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Α. 

κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του 

ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας στα κτίρια που 

στεγάζονται οι  Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Γενικής Διεύθυνσης 

Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Διακήρυξη 11/ 2016), και 

στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………... χωρίς Φ.Π.Α. και στο συνολικό ποσό 

των ………………συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 

υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 
 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο
: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η παροχή υπηρεσιών φύλαξης και 

ασφαλείας επί των κτιριακών εγκαταστάσεων των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί επί των κάτωθι 

κτιριακών εγκαταστάσεων : 

1. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄, επί της οδού Σαλαμινίας 2 

Αθήνα 

2. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, επί 

της οδού Σαλαμινίας 2 Αθήνα 

3. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, επί 

της οδού  Ψαρρών 19 Παλλήνη 

4. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιά και Νήσων, επί της 

οδού Αγίου Διονυσίου 5 Πειραιά, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

Σε περίπτωση μεταστέγασης των εν λόγω οργανικών μονάδων από το συγκεκριμένο κτίριο 

σε άλλο η παροχή των υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας θα συνεχίσει χωρίς πρόσθετη 

επιβάρυνση με τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου της υπογραφείσας σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 3
Ο
: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η παροχή των υπηρεσιών φύλαξης - ασφάλειας θα πραγματοποιείται στην κεντρική είσοδο 

υποδοχής του κοινού των κτιρίων του άρθρου 2
ου

 της παρούσης, από Δευτέρα έως Πέμπτη 

08:00π.μ - 14:00μ.μ.. (εργάσιμες ημέρες Δημοσίου) 

Ο αριθμός των φυλάκων θα είναι: 

1. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄: τρία (3) άτομα, 

2. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής: 

δύο (2) άτομα,  

3. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής:  

δύο (2) άτομα, 

4. Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιά και Νήσων : 

δύο (2) άτομα.  

Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του πρέπει να λάβει υπόψη του τα 

ακόλουθα: 

α. Οι υπηρεσίες αφορούν τη φύλαξη – ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του 

άρθρου 2 της παρούσης, του προσωπικού που εργάζεται σε αυτό καθώς και των 

προσώπων που το επισκέπτονται. Επιπρόσθετα, το προσωπικό φύλαξης οφείλει να 

συνδράμει στους υπαλλήλους της εκάστοτε Διεύθυνσης σε περίπτωση επίθεσης από 

συναλλασσόμενους ή από τρίτα άτομα. 

β. Η φύλαξη – ασφάλεια των κτιρίων και του προσωπικού, καθώς και ο έλεγχος των 

επισκεπτών, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές τεχνικές, 

μεθόδους, διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα, καθώς και τις οδηγίες που μπορεί να δίνει 

η αναθέτουσα αρχή.  

γ. Ο ανάδοχος αναγνωρίζει ότι επισκέφθηκε τους χώρους του κτιρίων της αναθέτουσας 

αρχής, έλεγξε τις εγκαταστάσεις και βεβαιώθηκε ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για 

απρόσκοπτη, αποτελεσματική και ασφαλή εργασία του προσωπικού του, σε περίπτωση 

δε ατυχήματος θα είναι ο μόνος υπεύθυνος. 

δ. Ο ανάδοχος συμφωνεί και αποδέχεται ότι, σε περίπτωση μεταστέγασης των 

υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής, το έργο θα εκτελείται στο χώρο μεταστέγασης, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την αναθέτουσα αρχή για την 

τήρηση της σύμβασης. 

στ. Το προσωπικό ασφαλείας έχει υποχρέωση να μη θίγει, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των πολιτών. Οφείλει επίσης να 

μη χρησιμοποιεί μέσα και μεθόδους που μπορούν να προκαλέσουν ζημία, βλάβη ή 

ενόχληση σε τρίτους ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. 
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η. Το προσωπικό θα τηρεί βιβλίο στο οποίο θα υπογράφουν κατά την αλλαγή της 

βάρδιας, τόσο οι απερχόμενοι όσο και οι αναλαμβάνοντες καθήκοντα φύλακα, και θα 

φαίνεται και η ακριβής ώρα που έγινε η αλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 216 του 

Ν.4412/2016. 

Αλλαγή στο ωράριο φύλαξης μπορεί να γίνει ύστερα από συνεννόηση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο
 :  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 

μπορεί να διενεργείται μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή αλλιώς από την υπηρεσία η 

οποία ορίζεται με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής . Η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αττικής μπορεί με απόφαση της να ορίζει για την καλύτερη παρακολούθηση της 

παρούσας σύμβασης ως  «Επόπτη»  με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας 

(άρθρο 216 παρ.3 του Ν.4412/2016).  

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι 

της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

Κατά τα λοιπά για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών ισχύουν οι 

διατάξεις των άρθρων 216 και 217 του Ν.4412/16, αναφορικά με την παρακολούθηση της 

σύμβασης και τη διάρκεια αυτής, καθώς και το άρθρο 218 όσον αφορά στις ποινικές ρήτρες 

για εκπρόθεσμη παράδοση. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο
: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών  θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει 

ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

 α) να παραλάβει το συμβατικό αντικείμενο, 

 β) να παραλάβει το συμβατικό αντικείμενο με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από     

                   τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης (άρθρο 219 του Ν.4412/2016) , 

 γ) να απορρίψει το συμβατικό αντικείμενο (άρθρο220 του Ν.4412/2016) 

Η Επιτροπή, εάν δε διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες, οφείλει να συντάξει 

το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Αν η Επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους σχετικούς  όρους της σύμβασης , συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 

σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την  

καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες ή αν πρέπει οριστικά να απορριφθεί ολόκληρο ή μέρος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με την απόφαση του εγκρίνει 

ή όχι την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 
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219 και 220 του Ν.4412/2016 σχετικά με την παραλαβή, και  την τυχόν απόρριψη ή 

αντικατάσταση του συμβατικού αντικειμένου. 

Επίσης η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ως κατά Νόμο αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων στον 

Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο 

: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Το μηνιαίο ποσό για την φύλαξη των ανωτέρω  κτιρίων της Α.Δ.Α Α ανέρχεται σε …………… €, 

ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι ……………………………….. €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  

Το ανωτέρω μηνιαίο ποσό, προκύπτει από την προσφορά του αναδόχου και σύμφωνα με το 

αρθρο 68 του Ν. 3863/2010 αναλύεται ως εξής: 

Αριθμός εργαζομένων 9 

(Ημέρες εργασίας/εβδομάδα) x (Ώρες 

εργασίας/ημέρα) 

4 ημέρες εργασίας/εβδομάδα x 6ώρες/ημέρα 
 

(Ώρες εργασίας/μήνα) x Αριθμό εργαζομένων 104 ώρες εργασίας/μήνα x  9 εργαζόμενους 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εργαζομένων  

 Κόστος 

 Μηνιαίως σε ευρώ ανά 

εργαζόμενο 

Μηνιαίως σε ευρώ στο 

σύνολο των 

εργαζομένων (9 

εργαζόμενοι) 

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού πάσης φύσεως 

νόμιμων αποδοχών  

  

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού για  Επίδομα 

Αδείας, Δώρα Χριστ. – Πάσχα και Κόστος 

Αντικατάστασης 

  

Ύψος Ασφαλιστικών Εισφορών των εργαζομένων 

στον παρόντα Διαγωνισμό 

  

Ύψος Εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων στον 

παρόντα Διαγωνισμό 

  

Συνολικό εργατικό κόστος    

 Μηνιαίο Κόστος (σε ευρώ) 

Συνολικό εργατικό κόστος  στο σύνολο των εννέα (9) 

εργαζομένων  

 

Διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών  

Κόστος Αναλωσίμων  
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Νόμιμες Κρατήσεις: 

0,06% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. υπέρ 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

(παρ.3 αρ 4 του Ν.4013/2011) πλέον του νομίμου 

τέλους χαρτοσήμου και της επ’ αυτού εισφορά υπέρ 

ΟΓΑ 

 

Εργολαβικό κέρδος  

Συνολική  μηνιαία αμοιβή αναδόχου χωρίς ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

Συνολική Μηνιαία αμοιβή αναδόχου με ΦΠΑ 
 

Συνολική Μηνιαία αμοιβή αναδόχου με ΦΠΑ για το 
χρονικό διάστημα από 01-03-2017 έως 31-12-2017 

 

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον Ανάδοχο θα γίνεται σε ευρώ, μετά 

την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας από την Επιτροπή παραλαβής της 

Αναθέτουσας Αρχής. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Αναδόχου είναι:  

i. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών υπέρ της Υπηρεσίας.  

ii. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας από την 

αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

iii. Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

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

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της 

κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται 

κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται από τον Προμηθευτή 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται 

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. 

Η συνολική δαπάνη των παρεχόμενων υπηρεσιών βαρύνει τον προϋπολογισμό της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα υπάρχει η με  

αριθμ. πρωτ. οικ.95091/6729/16-11-2016 απόφαση έγκρισής (ΑΔΑ ΨΠ0ΖΟΡ1Κ-Θ6Δ), για 

την ανάληψη υποχρέωσης ποσού  εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (72.000,00€) για την 

παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας επί των κτιριακών εγκαταστάσεων των 

Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 

Λειτουργίας. 
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ΑΡΘΡΟ 7
Ο
 :ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του με δικές του δαπάνες για κάθε 

είδους ατύχημα. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τυχόν αμέλειες, παραλείψεις ή γενικά πλημμελή εκτέλεση 

των καθηκόντων του προσωπικού του και οφείλει να αποζημιώσει την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αττικής για τυχόν βλάβες, ζημίες ή ατυχήματα που θα προκύψουν εξ αιτίας 

τούτων. 

Σχετικά, ο Ανάδοχος  κατέθεσε αντίγραφο του αρ  …………………………..ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου της ασφαλιστικής εταιρείας ……………………………………………... στο οποίο η 

Αναθέτουσα Αρχή αναφέρεται ως «συνασφαλιζόμενος» και καλύπτεται και η εκ του Νόμου 

ευθύνη του Αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του Εργοδότη και περιλαμβάνει την, 

από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόμενη υποχρέωση του 

Ασφαλισμένου έναντι του προσωπικού του που είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και 

απασχολείται στις περιγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση εργασίες, σε περίπτωση 

σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 

αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά την μεταφορά του 

προσωπικού του Αναδόχου , όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών 

φύλαξης των κτιρίων από αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πάντοτε: 

• Τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια 

των εργαζομένων, ιδίως σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. 

• Τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' 

του Ν.4412/16. 

• Τις υποχρεώσεις του ως προς τα στοιχεία ά έως στ’  της παρ. 1 του άρθρου 

68 του Ν .3863/2010 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , καθώς και τον 

ειδικό όρο της παρ.3 του ίδιου άρθρου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με τις 

διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα 

χρονική στιγμή και να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική/Κλαδική Σύμβαση 

Εργασίας για το προσωπικό που απασχολεί. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται 

μόνο εφόσον έχουν τις απαραίτητες άδειες παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα 

και είναι ασφαλισμένοι στο αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο. Σε περίπτωση που 

προσωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, 

αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες. 

Η εφαρμογή όλων των ανωτέρω είναι ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες 

και υπεργολάβους αυτού. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεν ευθύνεται για τις 

υποχρεώσεις του Αναδόχου προς το προσωπικό του, δικαιούται όμως να ελέγχει 
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την τήρηση της ασφαλιστικής και λοιπής νομοθεσίας και να καταγγέλλει τις 

παραβάσεις της. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς 

οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου της Αναθέτουσας Αρχής και του 

προσωπικού αυτού,  η οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση της 

Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, περιπτώσεων θανάτου, σωματικών 

βλαβών, απώλεια ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης 

και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε 

ισχύ ένας συνετός λειτουργός έργου παρόμοιας φύσης, μεγέθους και 

χαρακτηριστικών του. Στην κάλυψη θα περιλαμβάνεται ρητά και η εκ του άρθρου 

922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας (ευθύνη 

προστήσαντος). Η Α.Δ.Α. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 

αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του 

προσωπικού του ανάδοχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών 

φύλαξης των κτιρίων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω 

τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους 

αυτού. 

4. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα 

Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους 

κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών του και 

παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη 

αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο 

βαθμό καλύπτονται από ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους 

ασφαλιστές, ακόμη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων. 

5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λειτουργεί με άδεια σε ισχύ του Νόμου 2518/97 και του 

Νόμου 3707/2008, όπως ισχύουν. Το προσωπικό ασφαλείας κατά την διάρκεια 

άσκησης των καθηκόντων του θα είναι εφοδιασμένο με ειδικό δελτίο ταυτότητος 

και ειδικό διακριτικό σήμα, όπως ορίζει και το άρθρο του Ν 2518/97 ( ΥΕΚ 164/21-8-

1997). 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της Σύμβασης να προσκομίσει 

κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει τη φύλαξη των κτιρίων θεωρημένη από 

την Επιθεώρηση Εργασίας, κατάσταση μισθοδοσίας για το συγκεκριμένο 

προσωπικό και αναλυτική περιοδική δήλωση που υποβάλλει στο ΙΚΑ καθώς και τις 

ατομικές συμβάσεις εργασίας. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος 

απασχολεί ανασφάλιστο προσωπικό, τότε η Υπηρεσία καταγγέλλει υποχρεωτικά τη 

σύμβαση. 

7. Οι φύλακες θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και θα είναι γνώστες της 

ελληνικής γλώσσας. 

8. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην 

Προσφορά του προσωπικού, το οποίο πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη 

εμπειρία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της 

Σύμβασης. Οι φύλακες οφείλουν να είναι άψογοι στη συμπεριφορά τους προς το 

λοιπό προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής και τα όργανα του, τόσο προς αυτούς 

που συναλλάσσονται μαζί τους όσο και προς τους τρίτους. Επίσης οφείλουν να 
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συμμορφώνονται κατά την εργασία τους με τα ενδεικνυόμενα μέτρα Ασφαλείας και 

Υγιεινής, Πυρασφάλειας κλπ που πρέπει να τηρούνται. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου ως 

ακατάλληλο για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιονδήποτε λόγο, οπότε ο 

Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση άμεσα και χωρίς αντιρρήσεις με 

άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της 

Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και 

μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας.  

9. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους 

υπαλλήλους του και να είναι υπεύθυνος για τον καταμερισμό εργασίας του 

απασχολούμενου προσωπικού, ώστε να εκπληρώνονται οι συμβατικές 

υποχρεώσεις. Πρέπει να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή 

πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν από τους 

υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής. 

10. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να μεριμνήσει, ώστε να αποφύγει 

περίπτωση κενών στο προσωπικό του, τα οποία θα πρέπει να φροντίζει να 

αναπληρώνει αμελλητί και με οποιοδήποτε τρόπο, κατά την περίοδο διακοπών, σε 

τυχόν περίπτωση απεργίας του προσωπικού του, κ.λ.π. 

11. Ο ανάδοχος θα διαθέτει κέντρο ελέγχου και συντονισμού που θα λειτουργεί καθ’ 

όλη τη διάρκεια της φύλαξης και με το οποίο θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία 

οι φύλακες και θα συνδράμει στο μέτρο του δυνατού σε τυχόν κάλεσμα των 

φυλάκων των κτιρίων για βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης. Οι φύλακες θα είναι 

εξοπλισμένοι με ειδικό σύστημα που επιτρέπει την άμεση μετάδοση σήματος 

κινδύνου σε περίπτωση ανάγκης. Οι φύλακες θα παρακολουθούν, επιλαμβάνονται 

και αναφέρουν αμέσως στο κέντρο ελέγχου κάθε υπόνοια, ανωμαλία ή ύποπτη 

κατάσταση που υποπίπτει στην αντίληψή τους. 

12. Ο ανάδοχος θα ασκεί συχνούς ελέγχους στους φύλακες κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους και θα συντονίζει τις ενέργειές τους. Οι φύλακες θα προσέρχονται 

για ανάληψη υπηρεσίας την κανονική ώρα, θα φροντίζουν για την άριστη εκτέλεση 

των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και δεν θα 

εγκαταλείπουν τη θέση τους αν δεν ενημερωθούν και αναλάβουν υπηρεσία οι 

αντικαταστάτες τους. 

13. Ο ανάδοχος θα παρέχει στο προσωπικό του την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή - 

ασύρματο επικοινωνίας, φακό, σφυρίχτρα, φορητό ανιχνευτή μετάλλων και 

οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή φύλαξη των κτιρίων. Ο 

ανάδοχος θα εξειδικεύσει τη διαχείριση της Ασφάλειας των ανωτέρω υπηρεσιών 

βάση της δικής του «Μελέτης Εκτίμησης Επικινδυνότητας» και των υποδείξεων του 

αρμόδιου του φορέα (π.χ. Προϊστάμενου Διεύθυνσης). 

14. Το προσωπικό φύλαξης πρέπει να κατέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα 

πυρασφάλειας/πυρόσβεσης. Οι φύλακες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σεισμός, 

πυρκαγιά κλπ) θα συνεργάζονται με το προσωπικό της φυλασσόμενης 

εγκατάστασης και τους επισκέπτες  για την εκκένωση του κτιρίου. 

15.  Το προσωπικό φύλαξης, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πρέπει να 

είναι σε θέση να αντιμετωπίζει έκτακτες ανάγκες, και να εξασφαλίζει την ταχύτατη 
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εκκένωση του κτιρίου καθοδηγώντας κατάλληλα το προσωπικό και τους επισκέπτες 

που βρίσκονται στο κτίριο. Για το σκοπό αυτό πρέπει να γνωρίζει τις εξόδους 

διαφυγής και όλες τις σχετικές διαδικασίες. 

16. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και εφόσον ζητηθεί γραπτώς από την 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται η παροχή επιπλέον υποστήριξης στην ίδια 

προσφέρουσα ωριαία τιμή.  

17. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού 

και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του.  

18. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, 

χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα 

Αρχή και δε δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα 

απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα 

που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και 

με την ευκαιρία της υλοποίησης της σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά 

ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης της σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργεί έλεγχο των χώρων που φυλάσσονται από τον Ανάδοχο. Η 

εποπτεία και ο έλεγχος της φύλαξης των κτιρίων καθώς και ο έλεγχος απασχόλησης του 

απαραίτητου προσωπικού, θα διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή ή τους 

εντεταλμένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, σε ημερομηνίες που θα καθορίζει η 

Διοίκηση και χωρίς προειδοποίηση (αιφνιδιαστικά) κατά την κρίση τους. 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ουδεμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση έχει, παρά μόνο 

την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής. 

Από την εκτέλεση της σύμβασης καμία έννομη σχέση δε δημιουργείται μεταξύ της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του προσωπικού του Αναδόχου που απασχολείται 

στο έργο. 

Τα ανωτέρω αποτελούν απαράβατους όρους καλής συνεργασίας αναδόχου και 

Αναθέτουσας Αρχής και η παρέκκλιση από αυτούς συνιστά λόγο καταγγελίας της 

σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
 : ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

 

Για την εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης, ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατέθεσε την αριθμ. 

…/…-..-2017 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ……… Τράπεζας ποσού …..,… ευρώ. Η 

ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» μετά τη λήξη της σύμβασης και την 

καλή εκτέλεση των όρων αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 10
Ο
 :ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 

την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να 

επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 11
Ο
 : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 01/03/2017 μέχρι 

και τις 31/12/2017. 

   

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο
 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της μπορεί να πραγματοποιηθεί 

ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα η τροποποίηση μπορεί να γίνει εάν δεν 

μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης, η τυχόν αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει τα 

οριζόμενα ποσοστά επί της αρχικής αξίας της σύμβασης και δεν είναι ουσιώδης κατά την 

έννοια της παρ.4 του ανωτέρω άρθρου, ήτοι δεν εισάγει διαφορετικούς  όρους από τους 

αρχικούς, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης, δεν επεκτείνει σημαντικά 

το αντικείμενο της σύμβασης και δεν υποκαθίσταται ο ανάδοχος από άλλον. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
Ο
: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ. 

 
Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν και όλοι οι 

όροι που αναφέρονται στη Διακήρυξη, στην προσφορά του Αναδόχου καθώς και στην 

απόφαση κατακύρωσης.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 14
Ο
 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ  ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
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α) εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώθηκε με 

τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την παρούσα σύμβαση ή 

τις κείμενες διατάξεις ή υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 203 του ν.4412/16 

β)εάν εκχωρήσει τη Σύμβαση ή αναθέσει εργασίες υπεργολαβικά σε μη 

προβλεπόμενους από την προσφορά του υπεργολάβους. 

γ)εάν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση του επαγγέλματός του. 

Τα αποτελέσματα της έκπτωσης του Αναδόχου επέρχονται από την περιέλευση στον 

Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής σχετικής δήλωσης.  

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

  

α)Το συμβατικό αντικείμενο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της 

αναθέτουσας αρχής  που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του Ν.4412/16).  

3. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 

των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16, που αφορά στην 

κήρυξη ενός οικονομικού φορέα έκπτωτου. 

Σε περίπτωση που κηρυχθεί έκπτωτος ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσόν 

που έχει τυχόν καταβληθεί σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, η δε τελευταία δικαιούται 

να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής της ζημίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίς να 

καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
Ο
 : ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας εκ 

μέρους του Αναδόχου, υπέρβασης του συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης της, μη 

συμμόρφωσης του Αναδόχου με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, αθέτησης ή πλημμελούς 

τήρησης και εφαρμογής οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, για τους οποίους, 

συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, η Αναθέτουσα 

Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να επιβάλλει εις βάρος του  

ποινικές ρήτρες τηρούμενων των σχετικών διατάξεων του Ν.4412/16. Σε μια τέτοια 

περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την 

αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής της ζημίας.   

 

ΑΡΘΡΟ 16
Ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203,218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση , μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 

(30)ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
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προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ήτοι ο Γενικός Γραμματέας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής 

(άρθρο 205 του Ν.4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 17
Ο
 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση καταργεί οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική συμφωνία που έγινε πριν 

την υπογραφή της.  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16, οι όροι της 

παρούσης και συμπληρωματικά ο αστικός κώδικας. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ 

της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 

διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.  

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα (1) κατατίθεται στη 

Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το δε άλλο επιδίδεται στον 

«ΑΝΑΔΟΧΟ». 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

 

 Για τον Προμηθευτή 
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