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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                               
2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Ταχ. Διεύθυνση   :   Θηβών 46-48,  185 43  Πειραιάς       

  

URL: http://www.2dype.gr  
  

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  2477/25-1-2016 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ 

ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000€ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

 
Α. Βασικά στοιχεία διαγωνισμού 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ 
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 79713000-5 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

60.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΥΡΩ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12 ΜΗΝΕΣ 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, Θηβών 46-48,  185 43 

Πειραιάς 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
9-2-2016, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ, ώρα 14:00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
10-2-2016, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 11:00 π.μ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(90) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ 
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Β. Είδος διαγωνισμού 

Αναφέρεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας διακήρυξης. 
 

Γ. Βασικοί όροι διαγωνισμού 
 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ  ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 

    
Η  2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου,  έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 204/19-

7-1974). 
2. Του Ν. 2198/1994, άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) (ΦΕΚ 

Α΄ 43/22-3-1994). 

3. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 
19/1-2-1995). 

4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247/27-11-1995). 

5. Του Ν. 2469/1997 άρθρο 18, παρ. 8 & 9   «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38/14-3-1997). 
6. Του Ν. 3886/2010 Περί Δικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με τις Οδηγίες 89/665 ΕΟΚ , 
92/13/ΕΟΚ και 2007/66/ΕΚ (ΦΕΚ Α’ 173/30-09-2010) 

7. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 

139/27.6.97). 
8. Του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄ 45/9-3-1999). 

9. Του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 37/2-3-2001).  

10. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 256/2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 

11. Του Ν. 3021/2020 (ΦΕΚ 143/Α/2002) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη 

διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». 
12. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄ 138/5-6-2003). 
13. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 

134/30-4-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών.  
14. Του N. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/A/2005) : «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005): «Τροποποίηση του Ν.3310/2005….». 

15. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

16. Του Ν. 3377/2005 άρθρο 35 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη 

βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 202/19-8-
2005). 

17. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 25/9-2-2007). 

18. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68/20-3-2007). 
19. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 134/18-6-2007). 
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20. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007). 
21. Την αριθμ. 4167/21-02-2012 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και 

εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 

δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β΄ 412/22-02-2012). 
22.  Του Ν. 3801/2009 άρθρο 4 (πληρωμές δαπάνες δημοσίευσης) (ΦΕΚ Α΄ 163/4-9-2009). 

23. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010) άρθρο 24 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και 
άλλες διατάξεις».  

24. Του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/3-8-2010): «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού 
κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 

25. Τις διατάξεις του Ν. 3863/15-7-2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις ρυθμίσεις    
στις εργασιακές σχέσεις» 

26. Την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36392/17-3-2009 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και 

απόδοσης του παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων 

των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (άρθρο 3 του Ν. 3580/2007)» (ΦΕΚ Β΄ 545/24-3-2009).  
27. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α’/01-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας & άλλες 

διατάξεις» 
28. Του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/20-04-2011 Τ.Α.) για τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

29. Του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/16-06-2011 
Τ.Α).  

30. Του Ν. 4038/2011 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 Τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 
31. Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «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 Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση 

του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.  
32. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις  - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.   

33. Του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α΄/15-7-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 

ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 
34. Του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α΄/18-4-2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική 

Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».  

Β. Τις αποφάσεις: 

1. Την με αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».  

2. Tην με αριθ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

3414/2005».  

3. Την αριθμ. 7/14-6-12 (θέμα 5ο ) απόφαση της ΕΠΥ με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές.  

4. Την με αριθμ. πρωτ. 3567/9-5-2012 έγκριση ΠΠΥΥ έτους 2012, των Μονάδων Υγείας (ΦΕΚ 1585 
Β/10-5-2012) 

5. Την με αριθμ. πρωτ. 5804/24-11-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄/3261/2014) : «Έγκριση Προγράμματος 
Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 

2014, πιστώσεις 2014 - 2015 με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές» 
6. Την αριθ. Πρωτ.                               απόφαση της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Πειραιώς και Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου που θα αναλάβει τα έργο της φύλαξης των χώρων του παλαιού Νοσοκομείου της Ρόδου, 

για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 60.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
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Πρόχειρο  Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει 
τα έργο της φύλαξης των χώρων του παλαιού Νοσοκομείου της Ρόδου, για ένα έτος, συνολικού 

προϋπολογισμού 60.000 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή. 
 
Κάθε προμηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά.  
 
Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας. 
 
 

 
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2η Υγειονομική Περιφέρεια 

Πειραιώς και Αιγαίου 

Θηβών 46-48, Πειραιάς 

 9-2-2016, ΗΜΕΡΑ 
ΤΡΙΤΗ, ώρα 14:00 

μ.μ. 

2η Υγειονομική 
Περιφέρεια Πειραιώς και 

Αιγαίου 
Θηβών 46-48, Πειραιάς  

10-2-2016, ΗΜΕΡΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 14:00 

μ.μ. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. Τυχόν 

διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα 

αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές. 
 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, 
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας 

άσκησης ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ άρθρου 15 παρ. 2 περι. Α’ του Π.Δ. 118/2007, 

αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές 

πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του 

Π.Δ. 118/2007. 

Τα παραρτήματα Α΄,Β΄,Γ΄ & Δ΄  που  επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Άρθρο 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

A1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τα έργο της φύλαξης των χώρων 

του παλαιού Νοσοκομείου της Ρόδου, για ένα έτος,  

Προσφορές για τμήμα μόνο των υπό προμήθεια εργασιών δεν γίνονται δεκτές. 

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

 
Α2. ΟΡΙΣΜΟΙ  

 

Αναθέτουσα Αρχή  
Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου που εδρεύει στον Πειραιά, Θηβών 46-48 και η οποία 

προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.  
 

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού  
Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου  

 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών.  

 
Αρμόδιοι Υπηρεσίας Διενέργειας  

Αποστολόπουλος Δημήτριος, Μπελέσης Νικόλοας, που παρέχουν σχετικά με το διαγωνισμό πληροφορίες 

(τηλέφωνο επικοινωνίας 213-2004276 & 213-2004279 αντίστοιχα , Fax: 213 – 2004292  όλες τις 
εργάσιμες ημέρες 09:00-14:00).  

 
Διακήρυξη  

Η παρούσα Διακήρυξη αποτελείται από το Παράρτημα Α’:  Γενικοί  Όροι, Παράρτημα Β’ : Τεχνικές 

προδιαγραφές Έργου Παράρτημα Γ’: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, Παράρτημα  Δ’ : Σχέδιο 
σύμβασης.  

 
Έργο 

Η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τα έργο της φύλαξης των χώρων του παλαιού Νοσοκομείου της 
Ρόδου, για ένα έτος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσης. 

 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού  
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.  

 

Προσφέρων  
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει 

προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.  
 

Εκπρόσωπος  
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Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 
Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.  
 

Αντίκλητος  
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν 
υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.  

 

Ανάδοχος 
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον 

τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.  
 

Κατακύρωση  

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου  στον ανάδοχο. 
 

Σύμβαση  
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, η οποία καταρτίζεται μετά 

την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα 
διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην 

Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων 

που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.  
 

Συμβατικά τεύχη  
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προμηθευτή του έργου και όλα τα τεύχη 

που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη σύμβαση, β. την 

διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και 
δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.  

 
Προϋπολογισμός  

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση των προκηρυσσόμενων 
εργασιών.  

 

Συμβατικό Τίμημα  
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η εργασία. 

 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  

Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης 

από τον Ανάδοχο. 
 

Α3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει  

πρόχειρο  διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την  ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει 

τα έργο της φύλαξης των χώρων του παλαιού Νοσοκομείου της Ρόδου, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 60.000€ χωρίς το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 
Α4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

Αναθέτουσα Αρχή είναι η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου  
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Θηβών 46-48,  185 43, Πειραιάς 

Τηλέφωνο : 2132004276, 2132004279 

Φαξ : 2132004292 
 

                     
A5. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  

Α5.1. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας 
Αρχής για την προκήρυξή του.  

 
Α5.2. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  
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Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του Π.Δ.τος 118/07 και του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-2010). Αιτήσεις ασφαλιστικών 

μέτρων υποβάλλονται κατά τα άρθρα 3, 5, 11 και 13 του Ν.3886/2010. 

 
Α5.3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Τίποτα από το περιεχόμενο της Παρούσας διακήρυξης είναι, ή δύναται να θεωρηθεί ως υπόσχεση για 
οποιεσδήποτε μελλοντικές ενέργειες που θα ληφθούν εξ ονόματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του 

Υποψήφιου Προμηθευτή. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό, οποιαδήποτε στιγμή. 

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. 

 
Α5.4. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Οι  Υποψήφιοι Προμηθευτές καλούνται να γνωστοποιήσουν και να δικαιολογήσουν (αναφέροντας τους 

λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι κοινοποίηση ή/και δημοσίευση θα επέφερε ζημιά) στην 
Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις προσφορές τους 

θεωρούνται ως εμπορικά εμπιστευτικές. Εν τούτοις, σημειώνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση 
πληροφοριών που έχουν υποδειχθεί από Υποψήφιους Προμηθευτές ως εμπορικά ευαίσθητες, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες όπου απαιτείται βάσει του νόμου. Η 
παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή οποιουδήποτε υλικού χαρακτηρισμένου ως «εμπιστευτικού» ή με 

ισοδύναμο χαρακτηρισμό, δεν πρέπει, για τους λόγους που δίνονται ανωτέρω, να εκληφθεί ως ότι η 

Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται αυτόματα αυτό το χαρακτηρισμό. 
 

Α5.5.  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

  

Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου 

www.2dype.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν την διακήρυξη ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς 
και Αιγαίου www.2dype.gr. Τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται 

στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές  
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 
μέρους του Αναθέτουσας Αρχής.  

 
Άρθρο 2 

ΓΛΩΣΣΑ 

Τα έγγραφα, που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, 
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 
Άρθρο 3 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι: 
α) Έλληνες πολίτες. 

β) Αλλοδαποί. 

γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
δ) Συνεταιρισμοί. 

ε) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
Αντιπρόσωποι των ανωτέρω προσκομίζουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 
 

Άρθρο 4 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά, επί ποινή απόρριψης, μαζί με την προσφορά 

τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

http://www.2dype.gr/
http://www.2dype.gr/
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 
118/2007 και ειδικότερα:  

Α. Έλληνες Πολίτες 

 

α. α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1.  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.   

2.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει 

3.1 

 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες 

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 
1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για 

κάποιο από τα ακόλουθα: 
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 

της 29.1.1998, σελ. 1). 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE 

L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48). 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 
σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 
76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με 

το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης, 

2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από 
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 
καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού,  

2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από 
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  

1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
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 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι 

στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους (προσοχή: να αναφέρεται 
συγκεκριμένα ποιο είναι το επιμελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελμα) κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους 
δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και ότι η 

επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης καθώς και ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με 
βάση αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.   

 

 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που 

απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 
14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. 
3.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει  

όπου να δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή να διευκρινίζεται 
σε ποιες από τις κατηγορίες ειδών υποβάλλεται η προσφορά.  

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
 

Β. Αλλοδαποί 

α. α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1.  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.   

2.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει. 

3.1 

 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες 

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για 
κάποιο από τα ακόλουθα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 
της 29.1.1998, σελ. 1). 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE 
L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48). 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
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πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 
σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 
76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με 

το ν. 3424/2005 (Α΄305). 
2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης, 

2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από 
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 

 
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 

60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 

συμβιβασμού,  

2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από 
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  

1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι 

στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους ( προσοχή: να αναφέρεται 

συγκεκριμένα ποιο είναι το επιμελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελμα) κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους 

δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και ότι η 
επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης καθώς και ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με 

βάση αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.   
 

 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 

προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που 
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 

14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. 
     3.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει  

όπου να δηλώνεται ότι: 

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή να διευκρινίζεται 
σε ποιες από τις κατηγορίες ειδών υποβάλλεται η προσφορά.  
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4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
 
Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά, Αλλοδαπά ή Φυσικά  

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. 

Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 

δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από 
τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε. 

2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 

ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα: 

Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσει:  

 Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να αναφέρεται 
πότε τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό της, καθώς και επικυρωμένο 

αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της με το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο 
δημοσιεύτηκε. 

 Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να βεβαιώνεται το 
τελευταίο ΔΣ, το αντίστοιχο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) και στην οποία βεβαίωση να 

αναφέρεται ο αριθμός του ΦΕΚ και ένα επικυρωμένο αντίγραφό του στο οποίο υπάρχει 

δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την 
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.   

Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει:  

 Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο 
δημοσιεύτηκε. 

 Τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης 

 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού 
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει:  

 Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού  

 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 
Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν  

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του 
Τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση 

του νομικού προσώπου και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος για τις ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 

προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 
άλλου νομικού προσώπου. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  

Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά 
που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους, 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. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, 

από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν 
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προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος 
καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 

 

Δ. Συνεταιρισμοί  

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α, 

Β και Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί 
νόμιμα.  

Διευκρινίζεται ότι: 

 το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και  

 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. 
 

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προμηθευτή, που συμμετέχει 

στην ένωση. 

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

2.  Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους 

συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ 
αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

 

 
Όλα τα σχετικά με τον διαγωνισμό δικαιολογητικά τα οποία καλύπτονται από τις διατάξεις του 

Ν. 4250/2014 πρέπει να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης, σε πρωτότυπη μορφή ή σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να κατατίθενται όπως εκάστοτε 

ισχύει.  

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου 
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 5 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ.118/2007, ο προσφέρων στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα 

με το Ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω  έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

19 παρ.6 του Π.Δ.118/2007. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι 

οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί. 
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας θα πρέπει να φέρει τις ενδείξεις «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» - «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 
γραμματεία». 
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Αναλυτικά τα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 
 

α) Έλληνες πολίτες. 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση: 
 για κάποιο  από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,  
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της  26ης Μαΐου 

1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,     

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία 

ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005, 
 για κάποιο από τα αδικήματα  του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

 για κάποιο  από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,  της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν  από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 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. 

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 

να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό. 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για 

όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, 

από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 
 

β) Αλλοδαποί 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν  από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 

60/2007, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην περίπτωση (α) παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της 

περίπτωσης (α) παρ. 2  ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της περίπτωσης (α) παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων  (α) και (β) του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101),όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
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ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 
3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο και μέλη του ΔΣ  

για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (α) παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου. 

4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης 
της περίπτωσης (γ)  παρ. 2 του ιδίου άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή 

εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό 
A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως 
εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί 

υπό ειδική εκκαθάριση. 
5. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 
 

 
δ) Συνεταιρισμοί: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα  αδικήματα της περίπτωσης (α) παρ. 
1 του παρόντος άρθρου. 

2. Τα δικαιολογητικά των παρ. (2) και (3) της περίπτωσης (α) του παρόντος άρθρου, εφόσον 
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της παρ. (2) της περίπτωσης (β) του ιδίου άρθρου, εφόσον 

πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της παρ. (2) της περίπτωσης (γ) του ιδίου 

άρθρου. 
3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 
ε) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

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

 
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, 
δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 
 Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων 

της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ.118/2007, 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. 

 Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπομένων 
ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ.118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του 

προμηθευτή, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας 

εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
 

Προσφορά ενώσεων προμηθευτών 

1.   Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. 
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2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

3.   Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, 

τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 
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 και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 

Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση 

του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
 

 
Όλα τα σχετικά με τον διαγωνισμό δικαιολογητικά τα οποία καλύπτονται από τις διατάξεις του 

Ν. 4250/2014 πρέπει να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης, σε πρωτότυπη μορφή ή σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να κατατίθενται όπως εκάστοτε 
ισχύει.  

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου 
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό. 

 
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης 
του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην Υπηρεσία. 

 
 

Άρθρο 6 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται 

με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μας 
απαραίτητα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι  

την 9-2-2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και μέχρι τις  14:00 μ.μ. ειδάλλως θα απορρίπτονται ως 

εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
2. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην 

ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 
 

 

Άρθρο 7 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.  Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους ενενήντα (90) ημερολογιακές 

ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
2.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο 
από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 

προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 

 
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε 
κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

• Δικαστική ενέργεια. 
 

Άρθρο 8 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο 

αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, να μονογράφεται από τον υποψήφιο προμηθευτή και να 
φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της 

προσφοράς. 
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α) Η λέξη «Προσφορά». 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.  

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.  

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.  

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα τα εξής: 

3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας 

διακήρυξης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), καθώς και τα συνοδευτικά 
φυλλάδια (prospectus, κλπ.)  τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, 

με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
     3.3. Παράρτημα ξεχωριστό «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» το οποίο θα 

συνοδεύει την Τεχνική Προσφορά και στο οποίο περιγράφεται η οργάνωση και στελέχωση της εταιρείας, 

ενώ τοποθετείται και πίνακας σχετικών, με το υπό ανάθεση, έργων του υποψηφίου αναδόχου.  
     3.4. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

3.5. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
3.6. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, 

μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν 
σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

του διαγωνισμού. 
5. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου 

προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 

αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και 
που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική 

προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
6. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά 

περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά 

και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 
7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των 

όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. 
Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον 

προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά 
η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από 

τη συνέχεια της αξιολόγησης. 

8. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
9. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί 
νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν 

του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένδικο μέσον κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισμού, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και 
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δε δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους 
όρους της διακήρυξης. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 
 

 1.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Ο Φάκελος  των δικαιολογητικών πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της παρούσης. 

  
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων 
περιγράφονται στη συνέχεια.  

Στον υποφάκελο (1) της τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες πρέπει να 

συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής: 
 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι 
ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα 

κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύμβασης. Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω στοιχείων 
προσκομίζονται: 

i) Κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια 

αρχή.  

ii) Κατάλληλα στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η εκπαίδευση του υφιστάμενου 

ειδικευμένου προσωπικού που θα ασχοληθεί. 

iii) Έγγραφο του προσφέροντος, στο οποίο γίνεται περιγραφή της οργάνωσης, του τεχνικού 

εξοπλισμού που διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης, των μέτρων που λαμβάνει την 

εξασφάλιση της ποιότητας, όπως επίσης και του υπάρχοντος ενδεχομένως εξοπλισμού 
μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του.  

β. Έγγραφη δήλωση του αναδόχου, η οποία περιέχει: 

i) Ειδική αναφορά στο τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές του υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του προσφέροντος είτε όχι, ιδίως δε στους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας. 

ii) Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

γ. Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται, ενδεχομένως, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής προτίθεται 

να εκτελέσει τη σύμβαση στηριζόμενος στις τεχνικές δυνατότητες και άλλων επιχειρήσεων, 
πρέπει  να αποδεικνύει με την προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία προς 

τούτο μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών  ότι θα  θέσουν στη 

διάθεσή του  τα αναγκαία μέσα  και θα εκτελέσουν  κάθε απαιτούμενη εργασία. 

δ. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες εργολαβίες παρόμοιων ή ίδιων έργων  που 

έχουν συναφθεί κατά την τελευταία τριετία. 

ε. Πιστοποιητικό ISO της σειράς 9001: 2000 από κοινοποιημένο Οργανισμό σύμφωνα με την ( 

Κ.Υ.Α. ) Δ.Υ 7/2480/94 Φ.Ε.Κ. 679/Β/94  

στ.  Η επιχείρηση και οι εργαζόμενοι σε αυτήν θα πρέπει να κατέχουν αντιστοίχως ειδική άδεια 
λειτουργίας και άδεια εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2518/97 άρθρα 2 & 3 η 

οποία και θα προσκομισθεί  

ζ.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι 

η επιχείρηση και οι εργαζόμενοι σ’ αυτήν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται 
στα άρθρα 4,5,6, του Νόμου 2518/97 άρθρα 2 & 3.  

ζ.  Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση 

προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις διακήρυξης  

η. Άλλα υπάρχοντα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα του προμηθευτή για την καλή 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για 

κάθε μέλος της. 
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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.  
 

Επιπλέον οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης (εργολάβοι) θα πρέπει με ποινή 
αποκλεισμού να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα παρακάτω 

στοιχεία:  
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο 

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 αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και 
τρίτων κρατήσεων.  

 
Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας 

στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

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

γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 

ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου. 

Υποφάκελος (2) Προσφερόμενες υπηρεσίες και Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Η ενότητα προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερόμενων εργασιών 
καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές.  
3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Στον χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετούνται, επί 
ποινή απορρίψεως, τα oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς η οποία πρέπει να περιλαμβάνει: 

 
1) τη συνολική προσφερόμενη τιμή που απαιτείται από τον ανάδοχο για την ανάληψη και 

ολοκλήρωση του περιγραφόμενου έργου σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ στην οποία θα γίνει και η κατακύρωση του διαγωνισμού.  
Αναλυτικά: 
1α. Τη συνολική τιμή που απαιτείται για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών ανά μήνα  
1β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ  

1γ. Τη συνολική τιμή που απαιτείται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανά μήνα 
1δ. Τη συνολική ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

1ε.  Τη συνολική ετήσια τιμή που απαιτείται συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

2) Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.  

3) Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά 

κόστη κ.λ.π. 

Η συνολική ετήσια τιμή που απαιτείται από τους υποψηφίους, χωρίς το Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται 

υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

 
Άρθρο 10 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
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Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων της 2ης Υ.Π. Πειραιώς & Αιγαίου 

διέπονται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/10.07.2007), ήτοι : 

Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της διενέργειάς του, 

έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

(ενδικοφανής προσφυγή). 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που 

αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, που προσκομίζει ο υποψήφιος προς τον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 

διαγωνισμού, ως εξής : 

Α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού: στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 

προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι οποίες και 

συνυπολογίζονται. 

Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων και  η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου εκδίδει 

σχετική απόφαση το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. 

Β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου  που αφορούν την συμμετοχή 

οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού  ως προς την διαδικασία 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού 

και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του 

σχετικού φακέλου.  

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται από την Επιτροπή 

κατά την ημερομηνία διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και εκδίδεται σχετική απόφαση μετά 

από γνωμοδότηση της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου. Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου σε 

διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από 

της υποβολής της. 

Γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα 

τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος προμηθευτής έλαβε γνώση της 

σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου . 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά 

του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων, που θα συσταθεί 

για το συγκεκριμένο σκοπό και εκδίδεται σχετική απόφαση της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου το αργότερο 

σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

Δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και 

πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 6 & 8 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/10.07.2007), μέσα 

σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση 

της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά 

του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων, που θα 

συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό και εκδίδεται σχετική απόφαση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου το 

αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν 

γίνονται δεκτές. 

ΑΔΑ: 6ΠΡΘ469Η2Ξ-55Ρ



20 

Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της 

2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου . Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την 

κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από τη 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου με φροντίδα τους. 

Ο υποψήφιος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρους του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 

18, 20, 26, 32, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/10.07.2007) να υποβάλλει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει η 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου.  Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με 

άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τα ανωτέρω προσκομίζεται παράβολο σύμφωνα με 

το άρθρο 15, παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/10.07.2007). 

Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται προς την Αναθέτουσα Αρχή για τους λόγους και με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ173/30-09-2010 Τ.Α.)   

Προδικαστικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατατίθενται στο αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5, 11 και 

13 του Ν.3886/2010 2010 (ΦΕΚ173/30-09-2010 Τ.Α.).  

 
Άρθρο 11 

 
ΤΙΜΕΣ 

Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ € συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,  εκτός από τον Φ.Π.Α., και θα αναγράφονται δε ολογράφως 

και αριθμητικώς. 

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

4. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 
ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε 

δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε προς τα 

κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.  
6. Η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι, 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

7.Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση 

που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται, κατά την 
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς. 

8. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο 

προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 12 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι 

φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το πέρας του διαγωνισμού και δεν 
αποσφραγίζονται. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας & Αξιολόγησης 
προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία 
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με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του 
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου 

 

Άρθρο 13 
 

  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών του διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νόμιμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί 

το επιθυμούν. 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.  

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 
 

Άρθρο 14 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού). 
Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, ο φάκελος της οικονομικής 

προσφοράς  μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό καθώς και η τεχνική και η οικονομική προσφορά ανά φύλλο. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων 
έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της, όπου αναφέρει όλες τις 

παρατηρήσεις της, αναλυτικά και τεκμηριωμένα.  

Το πρακτικό, υποβάλλεται σε πρωτότυπη μορφή, εις διπλούν, με σχετικό διαβιβαστικό και υπογεγραμμένο 
με πρωτότυπες υπογραφές από όλα τα μέλη της επιτροπής, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, για το 

σχετικό έλεγχο και την έκδοση απόφασης.  
Η επιτροπή οφείλει να καταθέσει το πρακτικό πέρα από την έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.  

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση 

των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 
Η επιτροπή ΔΕΝ προβαίνει σε προφορικό διαγωνισμό ή σε διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής. Η 

γραπτή τιμή που περιέχεται στον φάκελο της προσφοράς των εταιρειών είναι και η τελική τους 
προσφερόμενη τιμή. 

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

κατακύρωση, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, σε ημερομηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες, των οποίων έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά, με σχετική 
ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της 

ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να 
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 

και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα 

δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 
Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους 

συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 

 

ΑΡΘΡΟ 15  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Διαδικασία 

1. Οι όροι της προκήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού εκτός αν ρητά 
ορίζεται διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί ρητά 

επί ποινή αποκλεισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
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με ειδικά αιτιολογημένη κρίση της δύναται κατ΄ εξαίρεση να μην αποκλείσει προσφορά ή 
υποψήφιο για παράβαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισμού. Κατάχρηση 

δικαιώματος εκ μέρους υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόμιμες κυρώσεις. Επίσης 

στην δικαιοδοσία της Επιτροπής υπάγεται η δυνατότητα να απορρίψει τον υποψήφιο, εάν κρίνει 
ότι δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και δεν είναι σε θέση να φέρει σε πέρας το έργο. 

2. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται 
προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

 

Ο υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης,  γενικούς και 
ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνον όταν 
ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς 

& Αιγαίου, μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που 

δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν. 

Κατά την τεχνική αξιολόγηση η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς 

του προμηθευτή οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο 

υποψήφιος προμηθευτής θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκομίσει 

μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση. 

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

κατακύρωση, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών του άρθρου 6, παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007) την ημερομηνία και 

ώρα που θα ανακοινωθεί από  τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 16   

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη 

γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει : 

1. Κατακύρωση του έργου για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 

εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% 

για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001€ και άνω, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον ανάδοχο. 

2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
υπηρεσίας.  

4. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι και 
ΙΙ των περ. α και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07. 

5. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, στην περίπτωση που, με απόφαση του 

Υ.Υ.Κ.Α. ή του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, παραχωρηθεί στο σύνολό του ή 
τμήμα αυτού ή δοθεί η χρήση ή η επικαρπία των χώρων και των εγκαταστάσεων του Παλιού 

Νοσοκομείου της Ρόδου σε άλλο Φορέα, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την περαιτέρω φύλαξή 
του. 

Στην περίπτωση που  κατατεθεί μόνο μία προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο 

προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε από προηγούμενους 

διαγωνισμούς είτε από την αγορά που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός 

ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.  

ΑΔΑ: 6ΠΡΘ469Η2Ξ-55Ρ



23 

Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο 

διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

17.1. Κατακύρωση 

Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο ή περισσότερων προσφορών ως ισοδύναμων, επιλέγεται ο μειοδότης που 

προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή 

ισοδύναμες προσφορές, μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών 

του διαγωνισμού και απόφαση της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου μετά 

από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού και 

ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. 

Κανένας από τους υποψηφίους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:Έκπτωση και 

απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

Η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου δικαιούται, στη βάση του έννομου συμφέροντός της, κατά την ελεύθερη 

κρίση της και αζημίως γι’ αυτήν, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης 

δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί 

απ’ αυτόν. 

17.2. Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Ανάθεσης 

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 

 Περιγραφή εργασιών  

 Την τιμή 

 Τον τόπο προορισμού  

 Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της προκήρυξης. 

 Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί 
έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει 

για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται 

μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση 

υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο 

χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή 

τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή.  

17.3. Υπογραφή Σύμβασης 
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Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το 

κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η ανακοίνωση για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 

αυτής. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας που αναφέρει το έγγραφο, ο 

χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που 

ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 

του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). Σε περίπτωση που ο/οι προμηθευτής/ές κηρυχθεί 

έκπτωτος/οι, η 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας στον 

επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με την χαμηλότερη τιμή ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε 

περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την 

αποκατάσταση κάθε ζημιάς της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. 

Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς 

να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ 

όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 

18.1.  Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος  προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το 

υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, προ Φ.Π.Α.,  ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα 
παραμείνει σε ισχύ μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και την εξόφληση του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 19  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

19.1. Προϋπολογισμός  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
  

19.2. Πληρωμή – Δικαιολογητικά πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μετά την κατάθεση των 

δικαιολογητικών που αναφέρονται στα άρθρα 35 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007) και του: 

Α.  Τιμολογίου του προμηθευτή θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ.  

Β.  Πρακτικού καλής εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια επιτροπή.  

Γ. Βεβαίωση ασφάλισης των απασχολουμένων του προηγουμένου μηνός και καταβολής των  αντίστοιχων 
εργοδοτικών τους εισφορών. 
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Δ. Αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού η οποία θα υπογράφεται καθημερινά από κάθε άτομο της 

εταιρείας που θα καλύπτει τη βάρδιά του. 

 

19.3. Κρατήσεις  

Τον χορηγητή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία: 
 

 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/07) 

 0,10% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και 
 Παρακρατείται φόρος 8% (Ν. 2198/94), ανεξαρτήτως του εάν η δαπάνη βαρύνει το ΠΔΕ ή τον 

Τακτικό Προϋπολογισμό. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται 

στην παρούσα προκήρυξη (συμπεριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων της), τους όρους της 

προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του 

έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω: 

Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει 

οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή 

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας 

προκήρυξης. 

Σε περίπτωση έκπτωσης προμηθευτή, η 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου δικαιούται, κατά την κρίση του, να 

κρατήσει μέρος ή το σύνολο του έργου, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Ο ανάδοχος και η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, 

που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα  Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια του 

Πειραιά, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί 

στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την 

Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 

αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 

παραπάνω παράγραφο. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για ένα έτος.  Η Υ.ΠΕ. έχει δικαίωμα μονομερώς, 

να τροποποιήσει τους προς φύλαξη χώρους, με αντίστοιχη μείωση της οικονομικής της υποχρέωσης έναντι 

του αναδόχου, χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλει καμία αξίωση έναντι του Δημοσίου. Ιδίως σε περίπτωση 

που με απόφαση του Υ.Υ.Κ.Α. ή του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, παραχωρηθεί στο σύνολό 

του ή τμήμα αυτού ή δοθεί η χρήση ή η επικαρπία των χώρων και των εγκαταστάσεων του Παλιού 

Νοσοκομείου της Ρόδου σε άλλο Φορέα, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την περαιτέρω φύλαξή του, ή σε 

περίπτωση κατάργησης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου  

ΑΡΘΡΟ 23  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να παρατείνει την διάρκεια της σύμβασης 

για δύο ακόμη μήνες, χωρίς τη συναίνεση του αναδόχου. 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 24 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

24.1. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων 

και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της 2ης Υ.ΠΕ. 

Πειραιώς & Αιγαίου. 

24.2. Προσωπικό 

Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 

ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της. 

24.3. Ανωτέρα βία 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 

ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Επισυνάπτονται : 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας προκήρυξης. 

 
Άρθρο 25 

ΓΕΝΙΚΑ 
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών  διαταγμάτων που έχουν 

προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 
 

                              Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

 

               ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η επιχείρηση και οι εργαζόμενοι σε αυτήν θα πρέπει να κατέχουν αντιστοίχως: α) ειδική άδεια λειτουργίας 

και άδεια εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2518/97 άρθρα 2 & 3 και να τηρούν όλες τις 

υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4,5,6, του προαναφερόμενου Νόμου β) Πιστοποιητικό ISO της 

σειράς 9001: 2000 από κοινοποιημένο Οργανισμό σύμφωνα με την ( Κ.Υ.Α. ) Δ.Υ 7/2480/94 Φ.Ε.Κ. 

679/Β/94  

Β.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Χώροι – ωράριο φύλαξης :  

Κύριος χώρος φύλαξης είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου στη Ρόδο (κτίριο 

πρώην Β ΔΥΠΕ Ν. Αιγαίου - Εξωτερικά Ιατρεία Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου) καθώς και ο περιβάλλοντας 

χώρος του κτιρίου (περιμετρικά).  

Επίσης, θα πρέπει να γίνεται εποπτεία (κατά το δυνατόν) του κτιριακού συγκροτήματος του παλιού 

Νοσοκομείου Ρόδου, προκειμένου να ειδοποιούνται οι αρμόδιες Αρχές, σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. 

Πυροσβεστική, Αστυνομία). 

Στους χώρους φύλαξης, περιλαμβάνεται επίσης ο υποσταθμός μέσης τάσης του παλιού Νοσοκομείου, 

μέσω του οποίου ρευματοδοτείται η ΔΥΠε και επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας και 

του ΟΠΣΥ και ο οποίος πρέπει να ελέγχεται για τυχόν παραβιάσεις, οι οποίες, συν τοις άλλοις, μπορούν να 

θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των εισερχομένων. 

Η φύλαξη θα γίνεται καθημερινά, επί 24ώρου βάσεως, με ένα άτομο ανά οκτάωρη βάρδια. 

Η απασχόληση του προσωπικού θα είναι πλήρης και συνεχής και το κάθε άτομο θα καλύπτει οπωσδήποτε 

το 8ωρο εργασίας του. Κάθε βάρδια θα παραμένει στη θέση της μέχρι να αντικατασταθεί από την 

επόμενη.  

Από τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης των εργασιών, θα  τηρείται κατάσταση προσωπικού η οποία 

θα υπογράφεται καθημερινά από κάθε άτομο της εταιρείας  που θα καλύπτει τη βάρδια του. 

Χρόνος φύλαξης: 

Οι υπηρεσίες παρέχονται για ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η ΔΥΠΕ έχει 

δικαίωμα μονομερώς, να τροποποιήσει τους χώρους ή το ωράριο φύλαξης, με αντίστοιχη μείωση της 

οικονομικής της υποχρέωσης έναντι του Αναδόχου, χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλει καμία αξίωση 

έναντι του Δημοσίου. Ιδίως σε περίπτωση που, με Απόφαση του Υ.Υ.Κ.Α. ή της Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. 

Πειραιώς και Αιγαίου, παραχωρηθεί στο σύνολό του ή τμήμα αυτού, ή δοθεί η χρήση ή η επικαρπία των 
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χώρων και των εγκαταστάσεων του Παλιού Νοσοκομείου της Ρόδου σε άλλο Φορέα, ο οποίος θα έχει την 

ευθύνη για την περαιτέρω φύλαξή. 

Καθήκοντα και υποχρεώσεις του αναδόχου: 

 Αποτροπή εισόδου διαφόρων ατόμων, άνευ αντικειμένου σχετικό με τις συστεγαζόμενες 

Υπηρεσίες στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δ.Υ.Πε, σε περίπτωση δε πρόκλησης επεισοδίων, η 

άμεση επέμβαση και καταστολή τους.  

 Η προστασία και περιφρούρηση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας της Δ.Υ.Πε. 

 Η κλήση της Αστυνομίας για σύλληψη και προσαγωγή ατόμων, που διασαλεύουν την τάξη εντός 

του χώρου της Δ.Υ.Πε. ή προκαλούν επεισόδια, που θέτουν σε κίνδυνο την περιουσία της 
Δ.Υ.Πε., καθώς και η παράστασή τους στις Δικαστικές αρχές για λογαριασμό της Δ.Υ.Πε., όποτε 

χρειαστεί. 
 Η καταστολή πυρκαγιάς άμεσα και ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  

 Τα δύο παραπάνω ισχύουν και για το κτιριακό συγκρότημα του παλιού Νοσοκομείου γενικότερα, 

αν γίνουν αντιληπτές παρόμοιες ενέργειες ή γεγονότα. 

 Επιθυμητή κρίνεται η εγκατάσταση μηχανημάτων (κάμερες) συνεχούς παρακολούθησης και 

καταγραφής στα πλέον καίρια σημεία, χωρίς επιπλέον κόστος για την Υπηρεσία, με τις 
προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. Οι κάμερες δεν θα πρέπει να ελέγχουν χώρους διέλευσης κοινού, παρά μόνον τα 

δυσπρόσιτα σημεία των υπό φύλαξη κτιρίων. Θα αναρτηθούν σε εμφανή σημεία απαγορευτικές 
πινακίδες εισόδων καθώς και προειδοποίηση ότι ο χώρος παρακολουθείται 

 Άμεση ενημέρωση των υπαλλήλων Πληροφορικής της ΔΥΠΕ, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του 

24ώρου, σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, ή/και δυσλειτουργίας της γεννήτριας 
και σε περίπτωση γεγονότων που απειλούν το ΠΚΔ του ΟΠΣΥ (ειδικότερες οδηγίες θα δοθούν από 

τα στελέχη της Δνσης Πληροφορικής) 

 

Προσόντα προσωπικού:  

 Το προσωπικό του αναδόχου που θα διατίθεται στη ΔΥΠΕ, θα πρέπει να έχει, εκτός από την κατά 

νόμο άδεια εργασίας, ήθος, ευπρεπή εμφάνιση και σωστό τρόπο συμπεριφοράς.  
 Το προσωπικό θα έχει την κατάλληλη γνώση για τη φύλαξη, καθώς και προϋπηρεσία τουλάχιστον 

ενός (1) έτους . Η Ανάδοχος Εταιρεία οφείλει να παρέχει στοιχεία που θα αποδεικνύεται η 

καταλληλότητα καθώς και η προϋπηρεσία κάθε φύλακα. 
 Είναι επιθυμητή η γνώση θεμάτων που έχουν σχέση με πυρασφάλεια, πυρόσβεση, αντιμετώπιση 

κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα ή διαρροή νερού, παροχή πρώτων βοηθειών κ.λ.π. 

 Θα πρέπει να γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα και να έχει δυνατότητα άνετης επικοινωνίας με 

το κοινό. Θα πρέπει να μην πέφτει σε παραπτώματα εν ώρα εργασίας. Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και 

Αιγαίου μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε κατάσταση με την πορεία του κάθε εργαζομένου. 
 Το προσωπικό του αναδόχου θα εργάζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ανάδοχο εταιρεία. 

 Ο πλήρης κατάλογος του απασχολούμενου προσωπικού, θα πρέπει να τύχει της έγκρισης του 

Υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ, η δε αντικατάσταση-προσθήκη προσωπικού, θα προκύπτει ομοίως, μετά 

από ενημέρωση και έγκριση της Υπηρεσίας  

 

Οι παραπάνω τεχνικοί όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 

 

 
Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

 
ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονομασία τράπεζας………………………………………………………………………………………………………. 

Κατάστημα………………………………………………………………………………………………………………… 
(Δ/νση, οδός- αριθμός, Τ.Κ, fax)                           

Ημερομηνία έκδοσης………………………………………………………………….………………………………….    

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

Προς: 
2η Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου 

Θηβών 46-48, Πειραιάς, 185 43, Πειραιάς 
 

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

 
-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ………………….υπέρ της εταιρείας………………………………………………………………………………. 

Δ/νση………………………………..μέχρι του ποσού των ……………………ΕΥΡΩ το οποίο καλύπτει το 10%της 

συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό 
…….……σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια/έργο…………………….(αρ. 

Διακήρυξης………....) 
- Το παραπάνω πόσο τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.   
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
 

         ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στον Πειραιά , σήμερα  την ………….ημέρα …………… 201…….…, μεταξύ των συμβαλλομένων: 

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου, που 

εδρεύει στον Πειραιά Θηβών 46-48 (Α.Φ.Μ. ……………….., Δ.Ο.Υ………………………),  όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον……………………………………….., και αφετέρου της 

εταιρίας με την επωνυμία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. …………………, Δ.Ο.Υ. ………………..)  που 

εδρεύει στ…  ………………………. (οδός ……………… αριθ. …,), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την 

υπογραφή της παρούσας από τ... …………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας 

«Ανάδοχος», συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Α.  Την …………………………,  διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της φύλαξης των χώρων του 

κτιριακού συγκροτήματος του παλαιού Νοσοκομείου της Ρόδου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

…………………………………………. διακήρυξη αυτού. Το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού 

κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την αριθμ. πρωτ………………………………….. απόφαση της Διοίκησης της 

2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου.  

Β.  Μετά τα παραπάνω, η 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου  όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο 

Ανάδοχος, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το 

εν λόγω έργο, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η φύλαξη των χώρων του κτιριακού συγκροτήματος του παλαιού 
Νοσοκομείου της Ρόδου  

1.2. Οι εργασίες θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την από ......………...... τεχνική και οικονομική  

προσφορά του Αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.1 Αριθμός εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο: 

2.2 Ημέρες και ώρες εργασίας: 

 

2.3 Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι: 

 

2.4 Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 

αυτών των εργαζόμενων:  

 

2.5 Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά:  

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 

του επαγγελματικού κινδύνου.   

ΑΡΘΡΟ 3 
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ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται 
στην παρούσα διακήρυξη (συμπεριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων της), τους όρους της 

προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του 

έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω: 
 

Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει 

οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας 

προκήρυξης. 

Σε περίπτωση έκπτωσης προμηθευτή, η 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου δικαιούται, κατά την κρίση της, να 
κρατήσει μέρος ή το σύνολο του έργου, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

                ΑΡΘΡΟ 4 

Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο «Ανάδοχος» κατέθεσε την αριθμ………………………………….εγγυητική επιστολή 

της…………………………………………………..ποσού……………………………….που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 

της συνολικής συμβατικής αξίας, προ Φ.Π.Α.,  ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία 

θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και την πληρωμή του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 5 

4.1. Προϋπολογισμός  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  ……………………..€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Η δαπάνη για την πληρωμή του αναδόχου θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & 

Αιγαίου . 

4.2. Πληρωμή – Δικαιολογητικά πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά - με την εξόφληση του 100% της μηνιαίας συμβατικής αξίας 

μετά την κατάθεση πρακτικού παρακολούθησης και καλής εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το 

άρθρο 1 της παρούσας και μετά την έκδοση των τιμολογίων του ιδίου, και αφού προσκομισθούν στην 

υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 35 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 

150/Α/10.07.2007): 

Α.  Πρακτικό καλής  εκτέλεσης εργασιών. 
Β. Τιμολόγιο του Αναδόχου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ.  

Γ.    Βεβαίωση ασφάλισης των απασχολουμένων του προηγουμένου μηνός και καταβολής των  
αντίστοιχων εργοδοτικών τους εισφορών.  

Δ.       Αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού η οποία θα υπογράφεται καθημερινά από κάθε άτομο της 

εταιρείας που θα καλύπτει τη βάρδιά του. 

4.3. Κρατήσεις  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. 

Παρακρατείται φόρος 8% (Ν. 2198/94), ανεξαρτήτως του εάν η δαπάνη βαρύνει τον ΠΔΕ ή τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό. 

                          ΑΡΘΡΟ 6  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για ένα έτος. Η 2η ΥΠΕ έχει δικαίωμα 

μονομερώς, να τροποποιήσει τους προς φύλαξη χώρους, με αντίστοιχη μείωση της οικονομικής της 
υποχρέωσης έναντι του αναδόχου, χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλει καμία αξίωση έναντι του 

Δημοσίου. Ιδίως σε περίπτωση που με απόφαση του Υ.Υ.Κ.Α. ή της Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και 
Αιγαίου, παραχωρηθεί στο σύνολό του ή τμήμα αυτού ή δοθεί η χρήση ή η επικαρπία των χώρων και των 

εγκαταστάσεων του Παλιού Νοσοκομείου της Ρόδου σε άλλο Φορέα, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την 

περαιτέρω φύλαξή του, ή σε περίπτωση κατάργησης της 2ης Υ.ΠΕ. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να παρατείνει την διάρκεια της σύμβασης 

για δύο ακόμη μήνες, χωρίς τη συναίνεση του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Ο ανάδοχος και η 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που 

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα  Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια του 

Πειραιά, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί 

στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την 

Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 

αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 

παραπάνω παράγραφο 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων 
και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της 2ης ΥΠΕ 

Πειραιώς & Αιγαίου. 
Προσωπικό 

Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 

ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλισης των εργαζομένων και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στη 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία.  

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 2477/25-1-2016 

διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, 

όπως ισχύουν κάθε φορά (Π.Δ. 118/2007, Ν. 2286/1995, άρθρα 79 - 85 Ν. 2362/1995 κ.λ.π.). Η 

εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & 

Αιγαίου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής 

ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον 

εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση 

της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου.  

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία,  αφού 

διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων η 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου 

έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο ανάδοχος. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 ΓΙΑ ΤΗ 2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΙΑΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                           ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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