
                                                                                  

                                                        

ΘΕΜΑ:«Παροχή  υπηρεσιών  Φύλαξης  και  ασφάλειας  για  τις  ανάγκες  του  κτηρίου  της

Π.Κ.Μ., επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 για χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου 2019 έως

31-12-2019», συνολικού Προϋπολογισμού 74.400,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,  με

την  διαδικασία  ανάθεσης   σύμφωνα  με  το  άρθρο  107   του  Ν.4412/2016  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

      

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )» όπως τροποποιήθηκε  και ισχύ

2.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.

143/τ. Α’/28-06-2014).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.

318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014).

4. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και

την  αποκεντρωμένη  διοίκηση  Ενσωμάτωσης  Οδηγίας  2009/50/ΕΚ»  (Φ.Ε.Κ.  85/Α΄/11-4-

2012),  άρθρο  6,  παρ.7  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  το  ν.4257/2014  «Επείγουσες

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14-4-2014)

5.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  3861/2010  (Αρ.  Φ.  112/13-7-2010),  τεύχος  Α'  «Ενίσχυση  της

διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,

διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”  και  άλλες

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4210/2013, άρθρο 23 παρ. 4.

6. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010)  
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7.  Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/9-3-

1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

8. Το Π.Δ. 80/2016  "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες"  (Φ.Ε.Κ. 145/τ. Α΄/5-8-

2016)

9. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα

και στοιχεία

10.  Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  Π.Δ.

133/2010 (Φ.Ε.Κ. 226/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 81320 &

77909 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

(Αρ. ΦΕΚ 4302/τ΄ Β΄/30-12-2016)

11. Την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί αύξησης

των χρηματικών ποσών του ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν

προμήθεια  προϊόντων,  παροχή  υπηρεσιών  ή  εκτέλεση  έργων  (Φ.Ε.Κ.  1291/τ.  Β΄/11-08-

2010).

12.  Την  αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας

“Περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή

εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους

Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,  των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,

Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Τ' Β΄/10-2-2017) 

13.  Την  αριθμ.  243/12-11-2018  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Π.Κ.Μ.  περί

ψήφισης προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2019»

14. Το υπ’ αριθμ187093(5926)/21-03-2019 Πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Προμηθειών

της Δ/νσης Οικονομικού  (ΑΔΑΜ:19REQ004660331).

15. Την με αριθμ. Πρωτ.187958/5957  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 1778 του

Τμήματος  Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής  Διαχείρισης,  με

ΑΔΑM:19REQ004719289 (καταχωρήθηκε με α/α 1660 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών

Πληρωμής του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης ), ύψους

74.400,00 €

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -  Μ.Ε.Θ., θα προχωρήσει στη διαδικασία ανάθεσης

σύμφωνα  με  το  άρθρο  118  του  Ν.4412/2016,όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  109Α  του
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Ν.4605/2019,  του έργου: «Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης και ασφάλειας για τις ανάγκες του

κτηρίου της Π.Κ.Μ., επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 για 214 ημέρες από την υπογραφή της

σύμβασης (01 Ιουνίου 2019 έως 31-12-2019)»

Η  Προϋπολογισθείσα  δαπάνη  της  εν  λόγω  ανάθεσης  ανέρχεται  στο  πόσο  των

74.400,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%.,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση  της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για  την

οποία έχει εκδοθεί η Α/Α/ 1778 Απόφαση ανάληψη Υποχρέωσης. 

1. Αντικείμενο του έργου   

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης του  κτηρίου της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 και περιβάλλεται από τις
οδούς : Ι.Κωλέττη, Κεφαλληνίας και Γεωρ.Ανδρέου και συγκεκριμένα:

• την  στελέχωση και  τον  έλεγχο όλων των σημείων πρόσβασης στους χώρους των 
γραφείων,

• την  αναφορά όλων των σχετικών με την ασφάλεια συμβάντων και γεγονότων και
• την  παροχή βοήθειας σε, σχετικά με την ασφάλεια, έκτακτα συμβάντα και γεγονότα.

Οι περίοδοι φύλαξης έχουν ως εξής:
Από Δευτέρα έως Κυριακή 
Δύο  (2) φύλακες  με ωράριο 7:00 π.μ έως 15:00 μ.μ 
Έναν (1) φύλακα   με ωράριο   15:00 – 23:00
 Δύο  (2) φύλακες   με ωράριο   23:00 -  7:00

Οι χώροι που αφορούν σε αντικείμενο έργου έχουν ως εξής:
1) ΙΣΟΓΕΙΟ :  287 τ.μ. κύριοι χώροι .
2) Α’ ΟΡΟΦΟΣ:  5.170 τ.μ. κύριοι χώροι 
3) Β’ ΟΡΟΦΟΣ:  5.170 τ.μ  κύριοι χώροι 
4) Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ:  5.170 τ.μ  κύριοι χώροι
5) Δ΄ΟΡΟΦΟΣ:  1533 τ.μ    κύριοι χώροι
6) ΠΑΤΑΡΙ: 205  τ.μ.
7) ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΧΩΡΟΣ: 2.000 τ.μ

Οι  υπό  ανάθεση  υπηρεσίες  φύλαξης,  τα  ωράρια  και  λοιπές  ειδικές  απαιτήσεις,
περιλαμβάνονται στο  Παράρτημα Ι  – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας πρόσκλησης.

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ   

Η  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  το  αντικείμενο  της  σύμβασης  καθώς  και  οι  Ειδική  Όροι
αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.

3.ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
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Οι  προσφορές  τοποθετούνται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  σε  δύο  (2)  αντίγραφα,

δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει τρεις

(3)   επί μέρους, ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

1)«Φάκελος  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής»(εις  διπλούν),  ο  οποίος  περιέχει  τα

παρακάτω δικαιολογητικά,  όπως προσδιορίζονται στην  παρούσα πρόσκληση (άρθρο 5.1). 

2)«Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Συμμετοχής»(εις  διπλούν) ο οποίος περιέχει  τα

παρακάτω δικαιολογητικά,  όπως προσδιορίζονται στην  παρούσα πρόσκληση (άρθρο 5.2). 

3)«Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»,(εις διπλούν) ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της

Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, όπως περιγράφεται το άρθρο 5.3.

Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

4.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση σε  θέματα  διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2.  Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Επιπλέον 
1) Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να μην μη έχει υπαχθεί  στις περιπτώσεις που προβλέπει

το  άρθρο  68  παρ  2γ  του  Ν.3863/2010  (Α΄115),  όπως  αντικαταστάθηκε  με  την
παράγραφο Β, του άρθρου 39, του ν. 4488/2017 (Α 137) και ισχύει.

2) Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα – επιμελητήρια.  

3) Οι οικονομικοί φορείς  οφείλουν να συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα πρότυπα και να
διαθέτουν σε ισχύ:Πιστοποιητικό εφαρμογής Συστήματος διαχείρισης ποιότητας 1 (ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 9001:2015),

1
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Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται εκ μέρους του αναδόχου η ανάθεση του έργου σε υπεργο-
λάβο, καθώς και η στήριξη σε ικανότητες τρίτων.

5.ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                                                         
       

 5.1. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής:

1)  Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτυπώνεται
αναλυτικά  στο  Παράρτημα  ΙΙΙ   της  παρούσας  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,
αποτελεί  Υπεύθυνη  Δήλωση  των  οικονομικών  φορέων  προς  αντικατάσταση  των
πιστοποιητικών  που  εκδίδουν  δημόσιες  αρχές  ή  τρίτα  μέρη  και  παρέχει  προκαταρκτική
απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73
παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016. Το ΤΕΥΔ  (Άρθρο 79 παρ. 4
του  ν.  4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκε  από  το  άρθρο  79Α  του  Ν.  4497/2017  (Αρ.  Φ.
171/τ΄Α΄/13-11-2017) της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα
με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ), την Κατευθυντήρια
Οδηγία 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ  και τις οδηγίες της αριθμ. πρωτ. 4495/15-1-
2018 εγκυκλίου (ΑΔΑ:6ΟΕΡ465ΧΙ8-ΚΤΒ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα:
«Παροχή  οδηγιών  για  την  εφαρμογή  του  άρθρου  79Α  του  ν.  4412/2016  (Α΄147)  στις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών». Το
ΤΕΥΔ διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας
Αρχής, σε δύο μορφές αρχείου:

• Αρχείο PDF,αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης &
• Αρχείο  doc  (σε  επεξεργάσιμη  μορφή),  αναρτημένο  επικουρικά  μαζί  με  τα  λοιπά

έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου
να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή
σε έντυπη μορφή.

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής  από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.

Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν υπεύθυνα με το ανωτέρω Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύ-
θυνης Δήλωσης  θα ζητηθεί προσκόμιση των αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον
μειοδότη  κατόπιν την προσκλήσεως από την υπηρεσία μας και πριν την έκδοση της Απόφα-
σης Ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, Πι-
στοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, Πιστοποιητικά από Δημόσιες Αρ-
χές, Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο κ.τ.λ). 
Όλα  τα  απαραίτητα  έγγραφα  και  στοιχεία  μπορούν  να  προσκομιστούν  σε  απλά  ευκρινή
αντίγραφα και όχι επικυρωμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014, άρθρο 1 και
άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014)
(Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να προσκομίζεται
για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)]  

5



5.2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς» περιέχει τα εξής:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέρο-
ντος, στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγρα-
φές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ Ι της παρούσας.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δη-
λώνει ότι ως ανάδοχος :
i) με την έναρξη παροχής των υπηρεσιών θα αναρτά το  πρόγραμμα των απασχολου-
μένων στην φύλαξη σε εμφανές σημείο των γραφείων της Αναθέτουσας Αρχής, στο κτίριο
της Π.Κ.Μ επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, όπου θα παρέχει τις υπηρεσίες φύλαξης.
ii) θα καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο με την υπογραφή του συμφωνητικού,
αντίγραφο του θεωρημένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλη-
σης (Σ.ΕΠ.Ε.) προγράμματος εργασίας των απασχολούμενων του και δεσμεύεται ότι
σε περίπτωση τροποποίησής του θα προσκομίζει το εκάστοτε κάθε φορά ισχύον.
3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η  Ισχύουσα άδεια Λειτουργίας
ιδιωτικής της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας,  που εκδίδεται  από τον
Προϊστάμενο  του  Επιτελείου  του  Αρχηγείου  Ελληνικής  Αστυνομίας,  σύμφωνα  με  το  Ν.
2518/1997  (ΦΕΚ  164/Α/1997),  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.  3707/2008  (ΦΕΚ
209/Α/08.10.2008) «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφα-
λείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών».
4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφονται τα επαγγελματικά προσόντα
του προσωπικού ασφαλείας που θα έχει την ευθύνη της εκτέλεσης και παροχής
των υπηρεσιών φύλαξης στην Αναθέτουσα. Το προσωπικό ασφαλείας του ανα-
δόχου  απαιτείται να κατέχει υποχρεωτικά ισχύουσα άδεια εργασίας (Α’ και Β’ κα-
τηγορίας ανά περίπτωση), η οποία εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού
ή την Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του, σύμφωνα με το Ν.2518/1997 (ΦΕΚ
164/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/08.10.2008) «Ρύθμιση
θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής  υπηρεσιών ασφαλείας  και  γραφείων ιδιωτικών
ερευνών».
5.  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι διαθέτει   ασφαλιστήριο  συμ-
βόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων το οποίο να καλύπτει υλικές ζημιές ή σωματικές
βλάβες ανά γεγονός, με ελάχιστο ποσό κάλυψης ανά γεγονός το ένα εκατομμύριο ευρώ
(1.000.000,00 €) -άρθρο 157 παρ. 2β Ν. 4281/2014-.
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκομιστεί κατάλογος συμ-
βάσεων  συνοδευόμενς  από  βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης  ή  πρωτόκολλα  παραλαβής  πα-
ρόμοιων υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας, που εκτελέστηκαν κατά την  τελευταία τριετία .
Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να έχουν εκτελέσει  κατά την τελευταία τριετία, (2016-2017-2018) συ-
ναφή  έργα,  που αφορούν στην  παροχή υπηρεσιών φύλαξης μεγάλων κτιριακών εγκατα-
στάσεων που στεγάζουν γραφεία  (Δημόσιων Ελληνικών και άλλων Ευρωπαϊκών Οργανι-
σμών, ή και Ιδιωτικών Ανωνύμων Εταιρειών), εκ των οποίων ένα  [1] τουλάχιστον με  προ-
ϋπολογισμό  60.000,00€  άνευ  Φ.Π.Α,  με  χρονική  διάρκεια  συμβάσεων  τουλάχιστον  ενός
έτους και με μνεία για κάθε παράδοση του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο, είτε στον
ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης των έργων.
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Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν υπεύθυνα στο  ανωτέρω 3,4,5,6,  θα ζητηθεί προσκόμιση
των αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον μειοδότη  κατόπιν της προσκλήσεως από την
υπηρεσία μας και πριν την έκδοση της Απόφασης Ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή της
Π.Κ.Μ.
Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία μπορούν να προσκομιστούν σε απλά ευκρινή αντί-
γραφα και όχι επικυρωμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014, άρθρο 1 και άρθρο 3
(Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014)

5.3.Φάκελος «Οικονομική προσφορά»
Ο Φάκελος της «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει:
1.  Το  έντυπο  της  οικονομικής  προσφοράς  (περιλαμβάνεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II της
παρούσας  πρόσκλησης,  και  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  με  τα
λοιπά  τεύχη  της  σύμβασης),  συμπληρωμένο  (η  τιμή  σε  ευρώ),  υπογεγραμμένο  και
σφραγισμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.

2. Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται,  με ποινή αποκλεισμού, να εξειδι-
κεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ακόλουθα στοιχεία (άρθρο 68 παρ 1
Ν.3863/2010 (Α΄ 115) :
α)  Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην σύμβαση,  επισημαίνεται
ότι μόνο εργαζόμενοι άνω των 25 ετών θα  μπορούν να εργαστούν στην εν λόγω
σύμβαση. 
β)  Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ)  Τη συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ)  Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές
αυτών των εργαζομένων.
ε)  Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής

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

υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, για μία 24ώρη φύλαξη πέντε (5) ατόμων.

Οι προσφέροντες υποβάλλουν υποχρεωτικά συμπληρωμένο, το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο

68 του Ν.3863/2010, από τον οποίο προκύπτει το συνολικό κόστος των προσφερόμενων

υπηρεσιών άνευ Φ.Π.Α και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή θα αιτιολο-

γεί και θα δικαιολογεί πλήρως το προσφερόμενο αντάλλαγμα.

Μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμη-
λότερη τιμή στο ανωτέρω πεδίο (αριθμητικώς)  ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος  ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.
Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

 Διάρκεια σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016)
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Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται πως θα υπογραφή από 01-06-2019 έως 31-12-2019. Η ως

άνω χρονική περίοδος περιλαμβάνει συνολικά 214 ημέρες, κατά τις οποίες θα παράσχει τις

υπηρεσίες φύλαξης ο ανάδοχος, και με βάση τις οποίες θα υποβάλλει την προσφορά του. 

Σε περίπτωση που η έναρξη παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο αρχίσει σε μεταγενέστερο

χρόνο το συμβατικό τίμημα θα προσαρμοστεί ανάλογα.

7. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016)  

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις

τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και

εργατικής  νομοθεσίας,  που έχουν θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,

συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού

δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του  Προσαρτήματος  Α΄  του

Ν.4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από  τα

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση

της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του

οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά

τα  ειδικότερα οριζόμενα στις  κείμενες  διατάξεις.  Ειδικά,  κατά τη διαδικασία  σύναψης  και

εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα

προβλεπόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύ.

8. ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες

τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς

μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα  Αρχή , πριν

την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την

παρούσα πρόσκληση.

9. Εγγυήσεις (Άρθρο 72 Ν.4412/2016)  

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό όπως προβλέπεται από το

άρθρο 72 Ν.4412/2016.

Ο μειοδότης θα προσκομίσει  εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή
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της σύμβασης, απευθύνεται  δε προς την Αναθέτουσα Αρχή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης

πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

10  . ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
Οι υπηρεσίες  παραλαμβάνονται  τμηματικά,  ανά ημερολογιακό μήνα,  με  την σύνταξη του

Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Αναθέτουσας

Αρχής.

Η παροχή των υπηρεσιών φύλαξης,  παρακολουθείται  την αρμόδια  Επιτροπής Παρακολού-

θησης και  Παραλαβής.

Ο Ανάδοχος  τηρεί μηνιαίο Ημερολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, όπου αναγράφονται καθημερινά

οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού. Το Ημερολόγιο αυτό κλείνει  στο

τέλος κάθε μήνα με τις σχετικές υπογραφές, και υποβάλλεται στην Επιτροπή Παραλαβής.

Η Επιτροπή, εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του αντικει-

μένου της σύμβασης συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του συνόλου των παρα-

σχεθέντων υπηρεσιών, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Ανάδοχο. 

Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως

προς τους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, όπου ανα-

φέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι

διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

1  1  . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ      

Με το  άνοιγμα  του  κυρίως  φακέλου της  προσφοράς,  θα  ανοιχθεί  αρχικά  ο  υποφάκελος

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί από τη διενεργούσα υπηρεσία (Τμήμα

Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.), όπου αξιολογείται η ορθότητα του

Τ.Ε.Υ.Δ. εν συνεχεία θα αξιολογηθεί ο φάκελος «Τεχνικών Προσφορών», και όσες προσφορές

αξιολογηθούν θετικά θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Οικονομικών Προσφορών». Κατά το

άνοιγμα των «Οικονομικών Προσφορών» θα καταγραφούν οι οικονομικές προσφορές και ως

Ανάδοχος του έργου επιλέγεται ο υποψήφιος του οποίου η προσφορά είναι χαμηλότερη στο

σύνολο του έργου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

* Επισημαίνεται πως η Αναθέτουσα Αρχή  θα υποβάλει αμέσως μετά την αποσφράγιση των
οικονομικών προφορών γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονι-
σμού 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.
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Σε περίπτωση που  από το  πιστοποιητικό της Διεύθυνσης  Προγραμματισμού και Συντονι-
σμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων προκύπτουν πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ήτοι
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμ-
φωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επι-
θεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη ερ-
γασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα`
και ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 

ο Οικονομικός  Φορέας  αποκλείεται από την διαγωνιστική διαδικασία. 

Το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης επικυρώνεται με την απόφαση της Οικονομικής Επι-

τροπής της Π.Κ.Μ., ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ. προς την Οικο-

νομική  Επιτροπή Π.Κ.Μ.  Εν  συνεχεία,  με  επιμέλεια  του  Τμήματος  Προμηθειών  Π.Κ.Μ.  η

Απόφαση Ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

1  2  . ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ      

Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  ή  να  την  αποστείλουν

ταχυδρομικά -courier  σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία  του Τμήματος  Προμηθειών

Π.Κ.Μ.,  26ης  Οκτωβρίου  64,  3ος  όροφος,  γραφείο  68,  Τ.Κ.:  54627,  Θεσ/νίκη,  με  την

προϋπόθεση ότι έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και έχουν πρωτοκολληθεί έως την  3η

Μαΐου  2019  και ώρα 12:00 μ.μ. 

Προσφορές  που  θα  υποβληθούν  μετά  τη  συγκεκριμένη  ημέρα  και  ώρα  θεωρούνται

εκπρόθεσμες και δε θα παραλαμβάνονται.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει κατόπιν προσκλήσεως της υπηρεσίας  μας  προς

τους  οικονομικούς φορείς που κατάθεσαν εγκαίρως προσφορά.

Για  περαιτέρω πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στο  τηλέφωνο
2313 319139

                                                                                                    Με εντολή Π.Κ.Μ.

                                                               Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης            

      Οικονομικού                             

                                                                    

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αποτελούν οι υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας, για (214) 
ήμερες, στο  νέο κτήριο της Π.Κ.Μ., επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, στη Θεσσαλονίκη. 

• Το προσωπικό θα είναι σταθερό και σε μόνιμη σύνθεση, προκειμένου να αναγνωρίζεται
από το προσωπικό του οργανισμού και  θα είναι  αποδεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή.
Αντικατάσταση  του  προσωπικού  φύλαξης  μπορεί  να  γίνει  μόνο  καθ’  υπόδειξη  της
Αναθέτουσας Αρχής ή λόγω ανωτέρας βίας μετά από συνεννόηση και αποδοχή και των
δύο μερών.  Ο Ανάδοχος  στην περίπτωση που επικαλεστεί  ανωτέρα βία  θα πρέπει  να
ειδοποιήσει έγκαιρα και να αιτιολογήσει επαρκώς την αντικατάσταση του προσωπικού. Η
Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να εγκρίνει το αίτημα αντικατάστασης του Αναδόχου. 

• Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση φύλακα σε περίπτωση
που κριθεί ακατάλληλος και ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει άμεσα και όχι
αργότερα από 48 ώρες από την ενημέρωση του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Το έργο του αναδόχου της παρούσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Στατική Φύλαξη
      Το αντικείμενο της στατικής φύλαξης είναι:
• η στελέχωση και ο έλεγχος όλων των σημείων πρόσβασης στους χώρους των γραφείων,
• η αναφορά όλων των σχετικών με την ασφάλεια συμβάντων και γεγονότων και
• η παροχή βοήθειας σε, σχετικά με την ασφάλεια, έκτακτα συμβάντα και γεγονότα.

Οι περίοδοι φύλαξης έχουν ως εξής:
Οι περίοδοι φύλαξης έχουν ως εξής:
             Από Δευτέρα έως Κυριακή 
           Δύο  (2) φύλακες  με ωράριο 7:00 π.μ έως 15:00 μ.μ 
           Έναν (1) φύλακα   με ωράριο   15:00 – 23:00

Δύο  (2) φύλακες   με ωράριο   23:00 -  7:00

2. Περιπολίες
Θα εκτελούνται νυχτερινές περιπολίες στο χώρο των γραφείων και σε όλες τις περιοχές εντός 
και εκτός του κτηρίου, με σκοπό τον εντοπισμό θεμάτων που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια 
του κτηρίου και στην ομαλή λειτουργία της Π.Κ.Μ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΦΥΛΑΚΩΝ

1. Καθήκοντα στατικών φυλάκων
Οι στατικοί φύλακες θα έχουν ως αντικείμενο ιδίως:
1) Την παροχή υπηρεσιών ελέγχου πρόσβασης, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο κτήριο μόνο 

στο προσωπικό του και σε επισκέπτες.
2) Το χειρισμό των μηχανισμών ελέγχου πρόσβασης και των ειδικών συσκευών.

3) Τη διαχείριση των κλειδιών του κτηρίου.
4) Την αποτροπή κλοπής και καταστροφής περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας της Π.Κ.Μ, ή των 

υπαλλήλων του.
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5) Την αναφορά όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια του κτηρίου και την παρα-
βίαση των κανόνων λειτουργίας του Π.Κ.Μ. 

6) Την καθημερινή τήρηση του «βιβλίου συμβάντων» όπου θα καταχωρούνται ανά πάσα στιγμή 
όλα τα συμβάντα σχετικά με τη φύλαξη, θα ενημερώνεται δε σε καθημερινή βάση το αρμόδιο 
Τμήμα  της Αναθέτουσας Αρχής.

2. Καθήκοντα φυλάκων όταν περιπολούν
     Οι  φύλακες όταν περιπολούν θα έχουν ως αντικείμενο ιδίως:
1) Το άνοιγμα και κλείσιμο του φωτισμού, το κλείσιμο των κλιματιστικών μηχανημάτων, το κλεί-

σιμο των παραθύρων και των θυρών των κλειστών γραφείων.
2) Τον εντοπισμό των εστιών κινδύνου που έχουν τυχόν δημιουργηθεί.

3) Τον εντοπισμό οτιδήποτε ύποπτου ή «εκτός θέσης».
4) Τον εντοπισμό ελλείψεων στη συντήρηση του κτηρίου και σε θέματα πυρασφάλειας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1) Το προσωπικό φύλαξης είναι πλήρους απασχόλησης και δεν μπορεί να απασχολείται σε άλλες 
εταιρείες που εξυπηρετεί ο ανάδοχος.

2) Δεν επιτρέπεται η απασχόληση του προσωπικού φύλαξης για παραπάνω από 12 ώρες σε μια 
βάρδια και άνω των 48 ωρών σε μια εβδομάδα.

3) Το προσωπικό φύλαξης δεν επιτρέπεται να εργαστεί σε δύο διαφορετικές βάρδιες την ίδια 
εβδομάδα, εκτός αν η ανάγκη μιας τέτοιας απαίτησης μπορεί να δικαιολογηθεί.

4) Τα κάτωθι είδη απαγορεύεται να εισαχθούν στις εγκαταστάσεις του κτηρίου, εκτός αν υπάρχει 
προηγούμενη άδεια:
α) Όπλα και πυρομαχικά.
β) Οποιουδήποτε είδους εκρηκτικά.
γ) Ναρκωτικές ουσίες και οινοπνευματώδη.
δ) Δηλητηριώδη ή διαβρωτικά στερεά, υγρά ή αέρια.

5) Γενικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα που θα 
του υποδεικνύονται, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρως η εύρυθμη λειτουργία της Π.Κ.Μ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ1. Φυσικά προσόντα
Οι φύλακες που θα παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θα πρέπει να 
χαίρουν καλής υγείας, χωρίς φυσικά ελαττώματα ή ανωμαλίες, που είναι δυνατόν να 
παρεμποδίσουν την άσκηση των συνηθισμένων καθηκόντων τους και να μιλούν άπταιστα την 
ελληνική γλώσσα. Συγκεκριμένα κάθε φύλακας θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Κανονική αναλογία ύψους και βάρους.

• Κανονική όραση 10/10 (με χρήση γυαλιών).

• Ικανότητα να διακρίνει τα κοινά χρώματα.

• Ικανότητα να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί κανονική συζήτηση σε απόσταση επτά (7)  
μέτρων και ψιθυριστή συζήτηση σε απόσταση τριών (3) μέτρων, χωρίς τη χρήση ακουστικού.

• Ικανότητα να εκπληρώνει κανονικά ή επείγοντα καθήκοντα που απαιτούν μέτρια φυσική αντο-
χή όπως:
α) να στέκεται ή να περπατά για μια ολόκληρη βάρδια.
β) να ανεβαίνει σκάλες.
γ) να σηκώνει ή να μεταφέρει αντικείμενα βάρους ως 25 κιλά.
δ) να μπορεί να τρέξει μικρές αποστάσεις.

2. Συμπεριφορά
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Το προσωπικό φύλαξης κατά τη διάρκεια της εργασίας του θα πρέπει:

• Να επιδεικνύει ευγένεια, τιμιότητα, επαγρύπνηση και ευστροφία, που είναι απαραίτητες για την
επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του,

• να μην καπνίζει,

• να μη διαβάζει εφημερίδες, βιβλία ή περιοδικά και να ενδιαφέρεται ενεργά για την προστασία 
της περιουσίας της Π.Κ.Μ.

• να μεριμνά για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στους χώρους ευθύνης του,

• να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο μόνο για υπηρεσιακές ανάγκες σχετικές με την εκτέλεση των κα-
θηκόντων του και όχι για προσωπικές κλήσεις. Σε περίπτωση που ο φύλακας δέχεται κλήση
αναφέρει πάντοτε το ονοματεπώνυμό του και ευγενικά ζητά το ονοματεπώνυμο του συνομιλη-
τή του, αν δεν το αναφέρει μόνος του. 

3. Εμφάνιση
Το προσωπικό φύλαξης θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά στολή κατά τον χρόνο που βρίσκεται σε
υπηρεσία. Η στολή πρέπει να είναι πάντα καθαρή και σιδερωμένη, ο δε φύλακας καθαρός και
ευπρεπής.  Το προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του θα είναι
εφοδιασμένο, με ειδικό δελτίο ταυτότητας και ειδικό διακριτικό σήμα, όπως ορίζει και το άρθρο 6
του Ν.2518/1997(ΦΕΚ 164/Α/1997), όπως ισχύει.
4. Χώρος Εργασίας
Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να είναι πάντοτε καθαρός και τακτοποιημένος, ενώ απαγορεύεται η 
αποθήκευση προσωπικών ειδών, ρούχων και εξοπλισμού σ’ αυτόν.
5. Εξοπλισμός
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  εξοπλίσει  όλο  το  προσωπικό  που  κάθε  στιγμή  εργάζεται  στις
εγκαταστάσεις  του  κτηρίου  με  ένα  στατικό  ασύρματο  ανά  άτομο,  τέτοιας  συχνότητας  και
εμβέλειας,  που να καλύπτει  όλη την περιοχή τόσο μέσα όσο και  έξω από το κτήριο,  από το
υπόγειο  έως  και  την  ταράτσα.  Επιπλέον,  ένας  ασύρματος  θα  πρέπει  να  δοθεί,  για  πρόσθετη
ασφάλεια, σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Π.Κ.Μ, κατά τις ώρες λειτουργίας αυτού.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι υπηρεσίες φύλαξης θα ξεκινήσουν με την υπογραφή της σύμβασης.
Επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες για την φύλαξη – ασφάλεια του κτηρίου που μπορεί να προκύ-
ψουν και δεν αναφέρονται στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, θα περιγραφούν στην σύμβα-
ση. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να επιφέρουν επιπλέον κόστος για τον Ανάδοχο.
3.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δί-

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

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος

Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όρ-

γανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα, ως προς την

εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους

τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις

για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους,

οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο

13



ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας

των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε

έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης

υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστι-

κούς φορείς και σε κάθε τρίτο.

2. Στην Αναθέτουσα Αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλι-

στικών ταμείων, κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόμε-

νων όρων παρέχεται το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημί-

ας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας

Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού ή των

εργασιών του.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει (1) επόπτη (από το υπαρχών προσωπικό), για την επίβλε-

ψη της σύμβασης και επικοινωνία με αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, τον/την οποίο-α θα

γνωστοποιήσει σε αυτήν.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζο-

μένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθε-

λε συμβεί στο προσωπικό του.

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών, αναπαύσεων

(REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των

αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο, οποιαδήποτε στιγμή

κατά την εκτέλεση της σύμβασης, να προσκομίζει και όσα ή όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στις

τεχνικές προδιαγραφές για τα υλικά που χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση αυτής και τα οποία ζη-

τούνται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης.

8. Τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα όπως προβούν στην από κοινού πρόωρη λύση της σύμβασης

αζημίως, στην περίπτωση κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν αλλαγής χρήσης στέγης

της μεταφερθεί σε κτίριο με χαρακτηριστικά τέτοια, ώστε να καθιστούν ασύμφορη ή δυσχερή την

παροχή υπηρεσιών για κάποιο από τα μέρη.

9. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή

των όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου,

στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη

σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Αρχής
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   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
                       
                     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
                     ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ  (214) ΗΜΕΡΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ  ΔΕΚΑ

ΤΕΣΣΕΡΗΣ  ΗΜΕΡΕΣ (214)
ΑΝΕΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ 
                    214 ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΚΤΗΡΙΟ Π.Κ.Μ.
ΩΡΑΡΙΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
7:00-15:00
(2 ΦΥΛΑΚΕΣ) 
ΩΡΑΡΙΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
15:00-23:00
(1 ΦΥΛΑΚΑΣ)
ΩΡΑΡΙΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
23:00-7:00
(2 ΦΥΛΑΚΕΣ)

                                                                       ΣΥΝΟΛΟ Α:

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ( 214 ΗΜΕΡΕΣ)

                                                                        ΣΥΝΟΛΟ Β

Γ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ  ΚΕΡΔΟΣ ( 214 ΗΜΕΡΕΣ)

                                                                        ΣΥΝΟΛΟ Γ:

Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ( 214 ΗΜΕΡΕΣ )

                                                                        ΣΥΝΟΛΟ Δ:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (με ΦΠΑ)

                                                                                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                                 .........................................
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Ο  Χρόνος  Ισχύος  της  Προσφοράς  είναι  εκατόν  ογδόντα  (180)  ημέρες  από  την
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ....................................
  Τόπος, ημερομηνία:   ………………………………………….. 

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή – Σφραγίδα )
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ  – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Το ΤΕΥΔ σε αρχείο επεξεργάσιμης μορφής καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης αυτού 
βρίσκονται σε http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-
egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-
dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn

Αναρτάται μαζί με παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη  

διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : ................
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:26ης Οκτωβρίου 64 
,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,Τ.Κ.:54627
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Τμήμα Προμηθειών, Μαρία Μιχαηλίδου]
- Τηλέφωνο: [2313 319 139]
- Ηλ. ταχυδρομείο: M.MICHAILIDOU@PKM.GOV.GR
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.pkm.gov.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης και ασφάλειας για τις ανάγκες του νέου 
κτηρίου  της Π.Κ.Μ επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64,σύμφωνα με το άρθρο 107 -  
CPV 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:..................
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος   II  : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία Αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ  ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει
την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία
ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

α) [……]

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……][……]

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv:

γ) [……]
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος   IV  , ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ  
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται και ΑΔΤ:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Μέρος   III  : Λόγοι αποκλεισμού  
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
7) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

8) δωροδοκίαix,x·

9) απάτηxi·

10) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxii·

11) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiii·

12) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη  καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα
ή οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 
που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xix;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
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λήφθηκανxx:

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

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων,
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxiv;

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv:
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας 
και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
τις περιστάσειςxxvi 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
νοούνται, οι λόγοι που αναφέρονται στην
περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68
του ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθη-
κε με την παράγραφο β, του άρθρου 39,
του ν. 4488/2017.

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

[] Ναι [] Όχι
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αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση; 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Β του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

β. Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν 
τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Α: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 
ακόλουθα: 

[……]

2) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

Β : Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Πιστοποιητικό  εφαρμογής  Συστήματος
διαχείρισης  ποιότητας  (ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO
9001:2015) σε  σε ισχύ

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]
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μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις 
οποίες έχω υποβάλλει στο Μέρος II- IV του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης για τους σκοπούς του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Ημερομηνία, τόπος και  υπογραφή(-ές): 

……………………………………………………………….
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i

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

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων.

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας 
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις”.

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη 
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 )

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.



xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

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

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5.
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxix Πρβλ άρθρο 48.
xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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