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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 4306/24-05-2019

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ & ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ» / CPV 79713000-5

για ένα (01) έτος προϋπολογιζόμενης δαπάνης (495.898,77 €) πλέον του Φ.Π.Α. και µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση ενός (01) έτους, (991.797,54 €) πλέον του Φ.Π.Α.
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας
Ανώνυμη Εταιρεία

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κέννεντυ 1 & Πύργου

Πόλη

Άγιος Ιωάννης Ρέντη – Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

18233

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR233

Τηλέφωνο

210 4821111

Φαξ

210 4814042

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

r.santa@okaa.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Αφέντρα Σάντα

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.okaa.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Κ.Ο.) και αποτελεί μη Κεντρική Αναθέτουσα
Αρχή και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα (πλην Γενικής Κυβέρνησης).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Μίσθωση Ακινήτων.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Εθνικό δίκαιο της Ελλάδος Ν. 4412/2016.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση www.okaa.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., ΚΑΕ 61.98.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ & ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ» / CPV 79713000-5.
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :
Σκοπός των Υπηρεσιών είναι η φύλαξη των εγκαταστάσεων των Υποκ/των του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. Ιχθυοσκαλών
Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Χαλκίδας και Λαχαναγοράς Πατρών και συγκεκριμένα η φύλαξη των εισόδων και εξόδων
τους, ο γενικός έλεγχος όλου του χώρου καθώς και η παροχή υπηρεσιών κυκλοφοριακής διαχείρισης και
στάθμευσης των οχημάτων.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 79713000-5.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 614.914,47€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 495.898,77€, Φ.Π.Α. : 119.015,70€.)
Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί μονομερώς από τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για ένα (01) έτος από τη λήξη
της (δικαίωμα προαίρεσης δώδεκα 12 μηνών από την ανάθεση της σύμβασης). Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται
με μονομερή δήλωση του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης για τον ανάδοχο της
αρχικής σύμβασης. Το ανώτατο ποσό του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε (495.898,77 €) πλέον του
Φ.Π.Α.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
βάσει τιμής, βάσει του Παραρτήματος V.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως :
1. Tου ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
4. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
6. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
7. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις».
8. Του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”.
9. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
10. Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
11. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.
12. Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
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Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
13. Της με αριθ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
14. Το υπ΄αριθμ. 4584/30.09.2016 έγγραφό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: «Πρότυπα τεύχη
διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν.4412/2016 (Α' 147).
15. Τον «Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 8449/τ.
Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-08-2014).
16. Το «Νέο Καταστατικό Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. τροποποιημένο και κωδικοποιημένο, ενιαίο κείμενο καταστατικού της
Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας», (Γ.Ε.Μ.Η. 293901/1601-2015).
17. Την υπ’ αριθ. 89159/30-08-2016 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 462/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./02-09-2016) «Αντικατάσταση και ορισμός
Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.)».
18. Την υπ΄αριθμ. 106/24-08-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., με την οποία
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., για το έτος 2019.
19. Την υπ΄αριθμ. 76/23-05-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., σχετικά με την
προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των
υποκαταστημάτων του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. ιχθυοσκάλων Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Χαλκίδας & Λαχαναγοράς
Πατρών».
20. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/06/2019 και ώρα 15.00π.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την
28/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ.

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24/05/2019. στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www.okaa.gr στην διαδρομή : Νέα και ανακοινώσεις.
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι :
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:



η με αρ. 4306/24-05-2019 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ........................................) με τα Παραρτήματα I, II, III, IV, V, που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής




το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
το σχέδιο της σύμβασης

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Για όσους εκ των οικονομικών φορέων θέλουν να προμηθευτούν το σώμα της Διακήρυξης διατίθεται από τα
γραφεία του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Για την παραλαβή
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα (10,00)
ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν,
κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα,
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών.
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από
τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 §2 εδ. γ του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από
το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile”
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 §2 εδ. γ του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016
(Α’13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη
– μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να λάβουν από ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς
τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων,
ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να
ζητήσει τη σύνταξη συμβολαιογραφικού συμφωνητικού σύστασης κοινοπραξίας και η ένωση, στην περίπτωση
αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, έχουν όσοι έχουν αποδεδειγμένα
υποκαταστήματα ή παραρτήματα στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη ή στην Καβάλα.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό
των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (9.917,97€).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 28/01/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά :
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
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πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
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περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για
το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι
λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005,
όπως ισχύει.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
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2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που δραστηριοποιούνται κατά την τελευταία τουλάχιστον 5ετία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης.
Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
α) μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στον τομέα φύλαξης εγκαταστάσεων, κατά την διάρκεια των τριών (3)
προηγούμενων οικονομικών ετών (2016 – 2018) που θα πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου
ευρώ (1.000.000,00 ευρώ) τουλάχιστον. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ιδίων συμφερόντων (όμιλος εταιρειών)
η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από ένα μέλος της. Εάν ο υποψήφιος ασκεί
επαγγελματική δραστηριότητα ή λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο για την έκδοση κατά νόμο, τριών
ισολογισμών, υποβάλει τους Ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.
β) Τραπεζικές βεβαιώσεις περί δανειοληπτικής ικανότητας του διαγωνιζόμενου αξίας τουλάχιστον εκατό χιλιάδων
ευρώ (100.000,00 ευρώ).
γ) Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε
ασφαλιστική εταιρεία (με την έγκριση του Ο.Κ.Α.Α. για την εταιρεία κα το περιεχόμενο του συμβολαίου) που θα
παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη, λαθών και παραλείψεων ορίου 2.500.000€.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς
[Ι] απαιτείται να διαθέτουν:
α) αποδεδειγμένη εμπειρία στη φύλαξη κτιρίων και την κατάλληλη υποδομή για την παροχή των υπηρεσιών. Κάθε
υποψήφιος (ή τουλάχιστον ένα εκ των μελών του) θα πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρεις συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων, δημοσίων και ιδιωτικών, μέσα στα τρία τελευταία έτη
από την διακήρυξη, με χρονική διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους, με ελάχιστη δαπάνη 200.000,00€. Επιπλέον,
κάθε υποψήφιος (ή τουλάχιστον ένα εκ των μελών του) θα πρέπει να συμπληρώσει ένα Κατάλογο συμβάσεων
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παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων, δημοσίων και ιδιωτικών, των τριών τελευταίων ετών, με
χρονική διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών, όπου θα αναφέρονται:
 τα στοιχεία του πελάτη,
 όνομα και τηλέφωνο προσώπου επικοινωνίας,
 το αντικείμενο (συνοπτική περιγραφή),
 η αξία και
 η διάρκεια της σύμβασης.

Ο κατάλογος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ

ΑΞΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1
2
3
4
5
Για τουλάχιστον μία εκ των αναφερομένων στον ανωτέρω κατάλογο συμβάσεων, που έχει υλοποιήσει, ο
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει αναλυτική περιγραφή.
Επιπλέον του ανωτέρω καταλόγου, κάθε υποψήφιος ή μέλος του θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφα των
συμβάσεων ή συστατικές επιστολές πελατών ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία προκύπτουν τα
ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία (πελάτης, αντικείμενο σύμβασης, αξία και διάρκεια της σύμβασης).

β) Οι υποψήφιοι οφείλουν πριν την υποβολή της σχετικής προσφοράς, να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις τις
παραπάνω Ιχθυόσκαλες και τη Λαχαναναγορά, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες το αργότερο, πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, για να έχουν ιδία αντίληψη για τις ζητούμενες υπηρεσίες που πρόκειται
να προσφέρουν, ερχόμενοι σε συνεννόηση με τους Διευθυντές της Ιχθυόσκαλας Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριο
Αργυριάδη τηλ. 23920-35911, της Ιχθυόσκαλας Καβάλας κ. Χαράλαμπο Μαντά τηλ. 2510-242071, της
Ιχθυόσκαλας Χαλκίδας κα Αναστασία Βολιώτου τηλ. 22210-76323 και της Λαχαναγοράς Πατρών κ. Χαράλαμπο
Κάντζαρη τηλ. 2610-324258. Απαιτείται η κατάθεση εντός του υποφακέλου δικαιολογητικά και τεχνική προσφορά
της Βεβαίωσης Αυτοψίας που θα εκδοθεί από τους 4 ανωτέρω διευθυντές.
[ΙΙ] δηλώνουν ότι:
Α. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τους
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Β. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των εγκαταστάσεων του Ο.Κ.Α.Α. και ότι διαθέτει την κατάλληλη
υποδομή, δηλαδή άρτιο και ειδικευμένο προσωπικό για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
Γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που
διαθέτει ο παρέχων υπηρεσίες και τα μέτρα που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας.
Δ. Ειδική άδεια λειτουργίας επιχείρησης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2518/97 (ΦΕΚ Α’ 164).
Ε. Άδεια εγκεκριμένης στολής από το Γ.Ε.Ε.Θ.Α.
ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, σχετικά με την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας, των εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τήρηση του νομίμου ωραρίου,
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Επίσης ένορκη βεβαίωση του νομίμου
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εκπροσώπου ενώπιον συμβολαιογράφου περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξεων επιβολής προστίμου για
παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
Ζ. Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη κατ’ ειδικότητα από την αρμόδια υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας με
ελάχιστο αριθμό ογδόντα (80) και αντίγραφο πρόσληψης και άδειας εργασίας του προσωπικού που προτίθεται ο
ανάδοχος να χρησιμοποιήσει στην συγκεκριμένη υπηρεσία και το οποίο θα πρέπει να έχει ανάλογη εμπειρία
τουλάχιστον ενός (1) έτους, και να είναι άνω των 25 ετών.
Το προσωπικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την προβλεπόμενη από το άρθρο 3 του Ν.2518/1997 άδεια
εργασίας προσωπικού ασφαλείας. Να διαθέτει 8 κατ’ ελάχιστον άτομα με πιστοποίηση υπευθύνου Ασφαλείας
Λιμενικών εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) με βάση τον κώδικα ISPS. Το πιστοποιητικό να είναι έκδοσης τουλάχιστον
τελευταίας 3ετίας.
Η. Έναρξη επιτηδεύματος από αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται, από το οποίο να προκύπτει η δραστηριότητα της
επιχείρησης/ εταιρίας σε φυλάξεις κτιρίων.
Θ. Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα εταιρεία είναι ανώνυμη, υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ ότι το
σύνολο των μετοχών της που αντιστοιχούν στο καταβεβλημένο μετοχικί κεφάλαιο είναι ονομαστικές, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα σην § 2 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από
τον ν. 3307/2008.
Ι. Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης
της οποίας έλαβε γνώση.
Κ. Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι διαθέτει Κέντρο Ασφαλείας που θα λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως.
Λ. Αποδεικτικό Άδειας Ραδιοδικτύου εγκεκριμένου από Ε.Ε.Τ.Τ.
Μ. Απόφαση του διοικούντος οργάνου, ανά περίπτωση, με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό
και εξουσιοδοτείται εκπρόσωπος για την κατάθεση της προσφοράς.
Ν. Καταστατικό της επιχείρησης ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την σύσταση του νομικού προσώπου κάθε
συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. Βεβαιώσεις της αρμόδιας εποπτικής
αρχής περί μη λύσης της εταιρίας και της σειράς τροποποιήσεων που έχει υποστεί το καταστατικό, καθώς και
αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού μετά την τροποποίηση. Τέλος, ΦΕΚ εκπροσώπησης του νομικού
προσώπου ήτοι ΦΕΚ που να έχουν δημοσιευθεί τα πρόσωπα που νόμιμα το δεσμεύουν.
Ξ. Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι σε περίπτωση απουσίας υπαλλήλου του έχει τη δυνατότητα να τον
αντικαταστήσει εντός 2 ωρών από τη διαπίστωση της απουσίας.
Ο. Βεβαίωση ΔΟΥ ότι διαθέτει υποκατάστημα ή παράρτημα στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη ή την Καβάλα.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
α) Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 στον τομέα παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, και Χονδρικό Εμπόριο
συστημάτων ασφαλείας, το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
β) Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικής ασφάλειας ISO 14001:2004 στον τομέα παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας,
και Χονδρικό Εμπόριο συστημάτων ασφαλείας, όπως ανωτέρω.
γ) Σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008 στον τομέα παροχής Υπηρεσιών
Ασφαλείας, και Χονδρικό Εμπόριο συστημάτων ασφαλείας, όπως ανωτέρω.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς
και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου
του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς
φορείς
σύμφωνα
με
τις
οδηγίες
που
βρίσκονται
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ.
γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο.
β) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος
είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων
της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα
υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της,
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ
30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
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ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα)
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια
αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου,
έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται
τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία
αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων
του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και
γ) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση
να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τις
αντίστοιχες βεβαιώσεις.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η
νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό,
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. α) Η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλει γραπτό
αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη
χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί
σε βάρος εκάστου των υποψηφίων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.
β) Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών
Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου
εκπρόσωπου αυτών ενώπιων συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου
για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.
Β.9. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.10. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει,
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα .I. της Διακήρυξης, για όλες
τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β
– 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα
της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες,
την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως
περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου
της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
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σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά
την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016
και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου
XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα II).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Επισυνάπτεται υπόδειγμα Παράρτημα IV.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης:
Α. Τιμές
[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ]
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μήνα.
[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα
επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά
υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ
της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από
το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.
Οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης (εργολάβοι), επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται να
αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:
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 το προϋπολογισθέντα ποσά.
Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους.
Πρέπει επίσης 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, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας
στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν
από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα,
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν
στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παράτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται
οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε
κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4.
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5.
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(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και
την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του
άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, ε) η οποία είναι υπό
αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
28/06/2019 και ώρα 10π.μ.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών
εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά
και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της αρμόδιας
επιτροπής.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους
των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης
των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω
στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

23

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο
ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται : στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής
κατακύρωσης

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

-

Δικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω
του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και
τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης
σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
(Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την
ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις
παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Α. για τη λήψη απόφασης είτε
για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή
της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται
με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του
και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της
διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του
Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του ν.
4456/2017 (ΦΕΚ Α΄24/1.3.2017) και με το άρθρο 54 του ν. 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄47/4.4.2017).

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης,
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής
του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.
1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της
παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν
ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της και αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που
αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

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

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης,
καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις
συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε
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να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος / των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που
ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά
δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν ότι έχει τα αντίστοιχα προσόντα με τον Ανάδοχο του έργου. Θα είναι στην
κρίση της Αναθέτουσας Αρχής η αποδοχή η μη της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους
της σύμβασης
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται
να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω
ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει
την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

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

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
4.6.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της πρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου
68 του ν. 3863/2010.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 εφόσον εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.
Οι υπέρ τρίτων ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
αξίας 3% επί του καθαρού ποσού.
5.1.3. Ο ΟΚΑΑ έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το πρόγραμμα των βαρδιων χωρίς αλλαγή στο τίμημα. Σε
περίπτωση μείωσης του αριθμού των βαρδιών, θα υπάρχει ανάλογη μείωση στο τίμημα.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς
να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της
ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –
Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή
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του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση ενώπιων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Α.Α., μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί
της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση
Υποστηρικτικών Λειτουργιών του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. η οποία και θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του του
Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας
της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης τριμελή
επιτροπή από υπάλληλους της υπηρεσίας.
Τα καθήκοντα της επιτροπής είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση της Επιτροπής
Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα
με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο
οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του
προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της
σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από την επιτροπή της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού
παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν
αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι
καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή
παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από ……….... και λήγει την ή σε ………….....
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:
α) σε μηνιαία βάση
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη
λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα
της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της
παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπές παραλαβής που συγκροτούνται, σύμφωνα με
την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπές παραλαβής κρίνουν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης, συντάσσουν πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν
από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτούν αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή
των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Σκοπός των Υπηρεσιών είναι:
α. η φύλαξη των εγκαταστάσεων του Υποκαταστήματος Ιχθυόσκαλας Θεσσαλονίκης
β. η φύλαξη των εγκαταστάσεων του Υποκαταστήματος Ιχθυόσκαλας Καβάλας
γ. η φύλαξη των εγκαταστάσεων του Υποκαταστήματος Ιχθυόσκαλας Χαλκίδας
δ. η φύλαξη των εγκαταστάσεων της Λαχαναγοράς Πατρών

2. Αντικείμενο των υπηρεσιών:
Α. Η εργολήπτρια εταιρία φύλαξης που θα επιλεγεί για τη φύλαξη των Ιχθυοσκαλών Θεσσαλονίκης, Καβάλας,
Χαλκίδας και της Λαχαναγοράς Πατρών οφείλει όπως πριν από την υποβολή της σχετικής προσφοράς της να
επισκεφθεί τις παραπάνω Ιχθυόσκαλες και τη Λαχαναγορά για να έχει ιδία αντίληψη του έργου που καλείται να
αναλάβει , ερχόμενη σε συνεννόηση με τους Διευθυντές της Ιχθυόσκαλας Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριο Αργυριάδη
τηλ. 23920-35911, της Ιχθυόσκαλας Καβάλας κ. Χαράλαμπο Μαντά τηλ. 2510-242071, της Ιχθυόσκαλας Χαλκίδας
κα Αναστασία Βολιώτου τηλ. 22210-76323 και της Λαχαναγοράς Πατρών κ. Χαράλαμπο Κάντζαρη τηλ. 2610324258. Επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται η κατάθεση εντός του φακέλου της προσφοράς, Βεβαίωσης Αυτοψίας
που θα εκδοθεί κα από τους 4 ανωτέρω Διευθυντές.
Β. Οι φύλακες της εργολήπτριας θα είναι υγιείς και κατάλληλα εκπαιδευμένοι για τη παροχή των υπηρεσιών που
αναλαμβάνει να παρέχει η εργολήπτρια, θα διαθέτουν δε και την απαιτούμενη κρατική άδεια.
Γ. Οι φύλακες θα εκτελούν τα καθήκοντά τους με στολή, πάντοτε καθαρή και με τα διακριτικά της εργολήπτριας
εταιρίας, βάσει γενικών γραπτών οδηγιών φύλαξης, αλλά και βάσει του κανονισμού ασφαλείας που θα
προσυπογραφεί από τον ανάδοχο. Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος σε συνεργασία με τους
Διευθυντές των Ιχθυοσκαλών και της Λαχαναγοράς, υποχρεούται να συντάξει έγγραφο εφαρμογής Κανονισμού
με τα καθήκοντα του προσωπικού του, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Τον έλεγχο της
εφαρμογής Κανονισμού, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναθέσει σε επικεφαλείς ομάδος φυλάκων (επόπτες), οι
οποίοι θα συντονίζουν και θα ελέγχουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες των φυλάκων και θα είναι υπεύθυνοι για
τυχόν υποδείξεις εκ της υπηρεσίας.
Η Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση φύλακα, εάν κατά τη γνώμη της δεν εκτελεί σωστά τα
καθήκοντά του.
Η εργολήπτρια υποχρεούται να τον αντικαταστήσει άμεσα, και όχι αργότερα από 30 ημέρες.
Δ. Η εργολήπτρια έχει την ευθύνη για τη μισθοδοσία και ασφάλιση (ΙΚΑ κλπ) του προσωπικού που χρησιμοποιεί,
υποχρεούται δε να επιδείξει τα σχετικά παραστατικά εφόσον της ζητηθεί.
Ε. Η εργολήπτρια θα συνάψει σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης για τις έναντι τρίτων ζημιές, από ατυχήματα
ή αδικοπραξίες που θα λάβουν χώρα στις Ιχθυόσκαλες και στη Λαχαναγορά, λόγω υπαιτιότητας της.
Εάν η εργολήπτρια εταιρία παραβεί τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τους συνομολογηθησόμενους
όρους της κυρίας σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της εργολήπτριας και του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. και από την υπαίτια
συμπεριφορά της ο Ο.Κ.Α.Α. ή οι ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ και η ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ
ΠΑΤΡΩΝ υποστούν ζημίες, τότε η εργολήπτρια υποχρεούται να αποζημιώσει την εργοδότρια για κάθε θετική και
αποθετική ζημία.
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ΣΤ. Η εργολήπτρια οφείλει να ενημερώνει άμεσα στους υπεύθυνους των Ιχθυοσκαλών και της Λαχαναγοράς για
κάθε σοβαρό πρόβλημα που προκύπτει ( ζημιές, καταστροφές κλπ) ενώ σε περιπτώσεις που προβλέπονται
ταραχές ή ζημιές από τρίτους (π.χ διαδηλώσεις – καταλήψεις κλπ) θα προτείνει στην εργοδότρια πρόσθετα μέτρα
ασφάλειας που θα κρίνει ότι είναι απαραίτητα.
Ζ. Η εργολήπτρια θα εγκαταστήσει και θα διαθέτει με δαπάνες της
- ειδικό σύστημα ειδοποίησης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (ασύρματο μπουτόν κινδύνου, φερόμενο από το
φύλακα) σε κάθε Ιχθυόσκαλα και στη Λαχαναγορά.
- ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου παρουσίας των φυλάκων.
Με τη λήξη της συνεργασίας η εργολήπτρια θα αποσύρει τον ανωτέρω εξοπλισμό που θα έχει εγκαταστήσει.
Η. Στα σημεία φύλαξης η εργολήπτρια θα τηρεί βιβλίο συμβάντων κάθε βάρδιας από το οποίο θα μπορεί να
ενημερώνεται η εργοδότρια.
Επίσης η εργολήπτρια θα αποστέλλει γραπτή αναφορά, σε τακτά διαστήματα για θέματα που κρίνει ότι χρήζουν
αντιμετώπισης ή ενημέρωσης.
ΗΑ. Τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τη φύλαξη-ασφάλεια θα πρέπει να είναι Έλληνες ή κοινοτικοί υπήκοοι ή
νόμιμα διαμένοντες και έχοντες άδεια εργασίας στην Ελλάδα αλλοδαποί, να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής
Γλώσσας, να έχουν τουλάχιστον ένα (1) έτος εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα και να προσκομίσουν πιστοποιητικό
ποινικού μητρώου. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία
πίνακα προσωπικού θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας, τον οποίο υποχρεούται να επαναϋποβάλλει σε
περίπτωση μεταβολής του.
Θ. Οι φύλακες πρέπει να διαθέτουν τον παρακάτω εξοπλισμό:
- Σφυρίχτρα
- Μεταλλικό φακό
- Στολή
- Κουμπί πανικού ( panic button )
- Hand metal detector ( φορητό ανιχνευτή μετάλλων )
Ι. Καθ΄ολη τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΑΡΔΙΩΝ, με όλα τα στοιχεία των εργαζομένων σε κάθε βάρδια (ονοματεπώνυμο, αρ.δελτίου ταυτότητας), σε δύο
αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα καταθέτει στους ορισμένους υπευθύνους υπαλλήλους στον κανονισμό
ασφαλείας και το άλλο θα αναρτάται με ευθύνη του σε σημείο του ισογείου των κεντρικών υπηρεσιών.

ΙΑ. Ο αριθμός των φυλάκων που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της παραπάνω φύλαξης, θα πρέπει να
είναι επαρκής ώστε, να απασχολούνται το μέγιστο επί 8ωρου, να εναλλάσσονται σε όλες τις βάρδιες, να
αποφεύγονται τυχόν υπερωρίες και να δύναται να καλύψει τυχόν repos, άδειες, ασθένειες κ.α.

ΙΒ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Ν.2518/1997 σχετικά με την
άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν.2518/1997 καθώς και όλες τις λοιπές
υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον ίδιο νόμο, καθώς και να τηρεί όλους τους Νόμους τους σχετικούς με την
εργασία (εργατική νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών,
αποζημιώσεων, φόρων, καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) κ.λ.π. και να
ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές και όλες τις
κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος
ποινικά και αστικά για ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.
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3.ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο ακριβής αριθμός φυλάκων, που απαιτείται είναι:

3.1 ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Καθημερινή φύλαξη 7 ημέρες την εβδομάδα με μια 24ωρη βάρδια (3 οκτάωρες 06:00 – 14:00, 14:00 – 22:00, 22:00
– 06:00 ) και με μία 24ωρη βάρδια (3 οκτάωρες 06:00-14:00 (εκτός Κυριακών και αργιών), 14:00-22:00, 22:0006:00), 3 φύλακες νυχτερινής βάρδιας από 00:00 – 06:00πμ για 7 ημέρες την εβδομάδα, εκτός Σαββάτου προς
Κυριακή και Αργιών.
3.2 ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δύο (2) 24ωρες βάρδιες (3 οκταωρίες 06.00 - 14.00, 14.00 - 22.00, 22.00 – 06.00).
3.3 ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Μία (1) 24ωρη βάρδια (3 οκταωρίες 06.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00).
3.4 ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΠΑΤΡΑΣ
Μία (1) 24ωρη βάρδια (3 οκταωρίες 06.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00).

Οι βάρδιες αναλύονται ως εξής:

ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έλεγχος εισόδου – εξόδου στην πύλη της Ιχθυόσκαλας και εντός των εγκαταστάσεών της.
1 άτομο 06:00 - 14:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
1 άτομο 06:00 - 14:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας πλην Κυριακής και αργιών.
2 άτομα14:00 - 22:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
2 άτομα 22:00 – 06:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
3 άτομα 00:00 – 06:00 για όλες τις ημέρες της εβδομάδας πλην Σαββάτου προς Κυριακή και αργιών.

ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Έλεγχος εισόδου – εξόδου στην πύλη της Ιχθυόσκαλας και εντός των εγκαταστάσεων της Ιχθυόσκαλας.
2 άτομα 06:00- 14:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
2 άτομα 14:00- 22:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
2 άτομα 22:00- 06:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.

ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Έλεγχος εισόδου – εξόδου στην πύλη της Ιχθυόσκαλας και εντός των εγκαταστάσεων της Ιχθυόσκαλας.
1 άτομο 06:00- 14:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
1 άτομο 14:00- 22:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
1 άτομο 22:00- 06:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
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ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΠΑΤΡΑΣ
Έλεγχος εισόδου – εξόδου στην πύλη της Ιχθυόσκαλας και εντός των εγκαταστάσεων της Λαχαναγοράς.
1 άτομο 06:00- 14:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
1 άτομο 14:00- 22:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
1 άτομο 22:00- 06:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.

Ο ΟΚΑΑ έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το πρόγραμμα των βαρδιων χωρίς αλλαγή στο τίμημα. Σε περίπτωση
μείωσης του αριθμού των βαρδιών, θα υπάρχει ανάλογη μείωση στο τίμημα.
4.ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ
1. Επιτήρηση – φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων των Ιχθυοσκαλών
σε θέσεις που θα τους υποδείξει η Διεύθυνση της κάθε Ιχθυόσκαλας.
2. Προστασία φυσικών προσώπων.
3. Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και συναγερμού με απευθείας σύνδεση στα Λιμενικά φυλάκια Νέας
Μηχανιώνας Καβάλας & Χαλκίδας για την άμεση αστυνόμευση και τήρηση της τάξης στις Ιχθυόσκαλες,
από τις αρμόδιες προς τούτο λιμενικές αρχές και την πρόληψη τυχόν σοβαρών εκτροπών, επεισοδίων και
καταστροφών σε βάρος των φυσικών προσώπων και των Ιχθυοσκαλών.
4. Οι φύλακες θα έχουν άμεση επικοινωνία με τους υπευθύνους, θα εκτελούν τις νόμιμες εντολές αυτών
πρόθυμα και θα επεμβαίνουν δυναμικά σε περίπτωση κινδύνου.
5. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος της εταιρίας (φύλακας) αντιληφθεί ότι ο ασφαλισμένος χώρος
παραβιάζεται έμμεσα ή άμεσα, μέσω του παρόντος συμβολαίου κατοχυρώνεται να ενεργήσει νομίμως
αντιπροσωπεύοντας την Υπηρεσία και να προφυλάσσει τα δικαιώματά του επεμβαίνοντας ο ίδιος και
ειδοποιώντας τα αρμόδια σώματα ασφαλείας.
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει κατέχει Άδεια Ραδιοδικτύου.
7. Έλεγχος εισερχομένων ατόμων στο χώρο των Ιχθυοσκαλών Θεσσαλονίκης, Καβάλας& Χαλκίδας.
8. Έλεγχος αυτοκινήτων - τρίκυκλων – δικύκλων που εισέρχονται στις Ιχθυόσκαλες Θεσσαλονίκης, Καβάλας&
Χαλκίδας.
9. Ελέγχουν την είσοδο και έξοδο όλων των συναλλασσομένων με την Ιχθυόσκαλα με βάση των απαραιτήτων
νομίμων εγγράφων περί της ασκήσεως επαγγέλματος που σχετίζονται με την προσκόμιση, δημοπράτηση
και περαιτέρω διακίνηση των αλιευμάτων όπως αυτά προβλέπονται κάτωθι :
«Δικαίωμα εισόδου εις την Ιχθυόσκαλα τυγχάνουσιν άπαντες οι ασχολούμενοι με την αλιείαν και την διακίνησιν
της αλιευτικής παραγωγής, ήτοι οι ασκούντες το επάγγελμα του ιχθυοπαραγωγού, του Κυβερνήτου, ναύτου
αλιεργάτου ιχθυεμπόρου, ιχθυοπώλου, λιανοπωλητού πλανοδίου ή μη οι φορτοεκφορτωταί οι εκπρόσωποι
αλιευτικών οργανώσεων, βιομηχανιών ή βιοτεχνιών ιχθυηρών οι ενοικιασταί γραφείων και λοιπών χώρων της
Ιχθυόσκαλας και οι υπάλληλοι αυτών ως και οιοσδήποτε ήθελε προβή εις χονδρικήν αγοράν,οι οδηγοί παντός
χερσαίου ή τροχοφόρου μέσου δι ου εκτελούνται μεταφοραί αλιευμάτων.Δικαίωμα εισόδου εις την Ιχθυόσκαλα
κέκτηνται αυτοδικαίως ανευ αδείας, Το προσωπικό της Ιχθυόσκαλας, τα όργανα της Λιμενικής Αρχής,οι υπάλληλοι
των εν τη Ιχθυοσκάλα εγκατεστημένων αρχών και Δημοσίων Υπηρεσιών και γενικώς πας υπάλληλος κρατικός ή
Ν.Π.Δ.Δ ή Οργανισμού εκτελών υπηρεσία».
10. Τηρούν στοιχεία εισόδου και εξόδου των συναλλασσομένων (παραγωγών ή των εμπόρων αντιπροσώπων
τους ή των εμπόρων-πελατών) προκειμένου να
ελέγχονται αποτελεσματικά οι συναλλασσόμενοι της Ιχθυόσκαλας και η νομιμότητα των συναλλαγών.
11. Συνδράμουν, σε περίπτωση αδυναμίας των αρμοδίων αγορανομικών υπηρεσιών στον έλεγχο νομιμότητας
των παραστατικών που συνοδεύουν τα αλιεύματα των παραγωγών ή των εμπόρων αντιπροσώπων τους ή
των εμπόρων –πελατών.
12. Ευθύνονται για τη σωστή συμπλήρωση και θεώρηση των ειδικών εντύπων
και παραστατικών που αφορούν στην διακίνηση των αλιευμάτων προς άλλες
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Ιχθυόσκαλες ή αγορές.
13. Βοηθούν τον Διευθυντή της Ιχθυόσκαλας όπου απαιτείται και τους ζητηθεί.
14. Εκδίδουν τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών για τα εξερχόμενα από την Πύλη
της Ιχθυόσκαλας αλιεύματα και εισπράττουν τα ακριβή ποσά των δικαιωμάτων όταν δεν υπάρχει
Σημειωτής Πύλης τα οποία και παραδίδουν στον Σημειωτή.
15. Ελέγχουν και θεωρούν τα εκδιδόμενα από τους κατόχους αλιευμάτων
Τιμολόγια Πώλησης, την ποσότητα. το είδος του αλιεύματος και τον αριθμό των Ιχθυοκιβωτίων που
εξέρχονται της Ιχθυόσκαλας.
16. Ελέγχουν κατά τη διάρκεια του ωραρίου περιμετρικά και συνεχώς το κτίριο
για τυχόν αυθαίρετες ενέργειες ατόμων που επιφέρουν ζημιές στο Κτιριακό Συγκρότημα της κάθε
Ιχθυόσκαλας και τον εξοπλισμό της ή προκαλούν ρύπανση στους κοινόχρηστους Χώρους της κάθε
Ιχθυόσκαλας, διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία της Ιχθυόσκαλας και γενικά συμπεριφέρονται
απρεπώς.
17. Κατά τη κρίση του Διευθυντή της Ιχθυόσκαλας, δύναται να ανατίθεται στους φύλακες και οποιαδήποτε
άλλη εργασία.
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΠΑΤΡΑΣ
Η φύλαξη της Κεντρικής Πύλης είναι σε 24ωρη βάση καθόλες τις ημέρες του χρόνου.












Οι φύλακες της Κεντρικής Πύλης πρέπει να παραμένουν στις θέσεις τους και τα καθήκοντά τους ,καθ
όλη τη διάρκεια της βάρδιας τους, και να μην απομακρύνονται από αυτές για οποιονδήποτε λόγω και
χωρίς σχετική έγκριση .
Οι φύλακες πρέπει να συμπεριφέρονται με ευγένεια κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, και να
παρέχουν πληροφορίες ώστε να εξυπηρετούν τους συναλλασσόμενους της Κ.Α.Π μέσα στα νόμιμα
και επιτρεπτά όρια , σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Ιχθυόσκαλας Πατρών και να φροντίζουν για
την αποφυγή δυσάρεστων περιστατικών .
Για οποιοδήποτε σοβαρό θέμα που η επίλυση του εκφεύγει των αρμοδιοτήτων τους να ενημερώνουν
τον Διευθυντή της Ιχθυόσκαλας Πατρών .
Ο φύλακας της πρωινής βάρδιας , αφού ενημερώνεται από το σχετικό έντυπο στο οποίο θα
αναγράφονται τα περιστατικά όλου του 24ωρου, θα συμπληρώνει το ημερήσιο δελτίο συμβάντων το
οποίο στη συνέχεια θα υποβάλει τον Διευθυντή της Ιχθυόσκαλας Πατρών .
Η αλλαγή υπηρεσίας ( βάρδια ) πραγματοποιείται μόνον εφόσον αναλαμβάνει καθήκοντα ο φύλακας
της επόμενης βάρδιας.
Οι φύλακες πρέπει να φροντίζουν για τη προστασία και τη καθαριότητα των κτιριακών και
μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Αγοράς και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από φθορές ξένων,
εκδηλώσεις πυρκαγιάς, απόρριψης απορριμάτων και λοιπών ενεργειών τρίτων , που είναι δυνατόν να
θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια τόσο των μισθωτών όσο και των συναλλασσομένων κλπ .
Ο φύλακας θα έχει την μέριμνα για τον έλεγχο των κενών και επιβατικών οχημάτων. Οι φύλακες
πρέπει να ελέγχουν τα εισερχόμενα αυτοκίνητα και να μην επιτρέπουν την είσοδο:
1. οχημάτων που μεταφέρουν απορρίμματα (οικιακά - λάστιχα αυτοκινήτων – υλικά οικοδομών
– υπόλοιπα τεμαχισμού κρέατος κλπ) προς αποφυγή ρύπανσης των χώρων της Κ.Α.Π
2. οχημάτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση μεταφορτώσεων προϊόντων ασχέτων με το
χώρο
3. οχημάτων που σκοπό έχουν να χρησιμοποιήσουν το χώρο της Κ.Α.Π για διάφορες
μηχανολογικές και λοιπές εργασίες ( γρασαρίσματα κλπ)
4. διαφόρων μικροπωλητών ( ειδών ρουχισμού , υπαίθριων καντινών κλπ).
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5. αθιγγάνων που σκοπό έχουν την εγκατάστασή τους εντός των χώρων της ΚΑΠ προς αποφυγή
φθορών των εγκαταστάσεων της ΚΑΠ και εν γένει της υποβάθμισης του χώρου από την
παρουσία και παραμονή τους.



Οι φύλακες πρέπει να φροντίζουν για την πιστή τήρηση του ωραρίου λειτουργίας της Αγοράς σύμφωνα
με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Α.Ε.
οι φύλακες πρέπει να μεριμνούν για την είσοδο των οχημάτων από τις οριζόμενες πύλες εισόδου ούτως
ώστε αυτή να γίνεται ομαλά χωρίς να δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση: Προϋπολογισμός Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. : 495.898,77€ πλέον Φ.Π.Α.
Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης 495.898,77€ πλέον Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. Σύμβασης: 119.015,70€
Φ.Π.Α. Δικαιώματος Προαίρεσης: 119.015,70€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
[Για συμβάσεις άνω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της
διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α] στις
καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης,
μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω
έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF,
ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική
απάντηση τους.]
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου
XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα II).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στοιχεία οικονομικού φορέα
-Επωνυμία…………………………………………….
-ΑΦΜ…………………………………………………
-∆ΟΥ………………………………………………….
-Διεύθυνση……………………………………………
-Τηλ…………………………………………………...
-FAX..………………………………………………...
-Email..………………………………………………..

Ημερομηνία..…./.…../…….
Προς : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.

Σας υποβάλουμε την
οικονομική
µας
προσφορά
για
τη
…………………………………………………………………..., σύμφωνα µε τον παρακάτω πίνακα :

Α/Α

ΦΑΣΗ

α

β

1

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

διακήρυξη

για

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΉΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

δ

ε

γ

Μηνιαίο κόστος υπηρεσιών φύλαξης
Υποκ/των τοτ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. Ιχθυοσκαλών
Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Χαλκίδας & της
Λαχαναγοράς Πατρών

12

ΦΠΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΉΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2

ΦΠΑ

12
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ΟΛΟΓΡΆΦΩΣ:
.................................................................................................................................................................…..

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΟΛΟΓΡΆΦΩΣ:
....................................................................................................................................................................
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Παρατηρήσεις
1. Να συμπληρωθούν οι στήλες (γ) και (ε) του πίνακα με την τιμή χωρίς ΦΠΑ που προσφέρει ο Υποψήφιος (σε
ευρώ με ανάλυση δύο δεκαδικών ψηφίων).
2. Σημειώνεται πως το ποσό χωρίς ΦΠΑ που θα συμπληρώσει ο Υποψήφιος στη στήλη (ε) του πίνακα της
οικονομικής προσφοράς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να προκύπτει από την προσφερόμενη τιμή
στην στήλη (γ) του πίνακα πολλαπλασιασμένη επί τις αντίστοιχες προεκτιμώμενες τιμές (στήλη δ) του ίδιου
πίνακα

Υπογραφή – Σφραγίδα
* Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς µε
διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί να περιλαμβάνονται µε
σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Α. ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:
Κατάστημα:
οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX)
Ημερομηνία Έκδοσης:
Προς : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.

(∆/νση

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας :

της Εταιρίας…………….…..…………… ΑΦΜ ……………………..… Οδός ……………. Αριθμός ……. Τ.Κ.
……………] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) …………….…… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. β)
……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύβασης µε
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της ……………µε αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ.
ΧΑΛΚΙΔΑΣ & ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ», συνολικής αξίας … … … … … … … . ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,
σύμφωνα µε την µε αριθμό 4306/24-05-2019 Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή µη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά µας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Β. ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας………………………
Κατάστημα…………………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. fax)
Ημερομηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ………………….
ΠΡΟΣ
Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
Διεύθυνση: Κέννεντυ 1 , Αγ. Ιωαν Ρέντη 182 33 Αττικής

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………………..…….ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
…………………………………..……………. ΕΥΡΩ ……………………….……………………………………………….….. (και ολογράφως)
………………….………………………………………… υπέρ της εταιρείας ………………………….. Δ/νση ……….…………………….. για
τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………… με αντικείμενο µε αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΚΑΒΑΛΑΣ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ & ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4306/24-05-2019
Διακήρυξή σας και το οποίο ποσό καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού αξίας
εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (9.917,97€) αυτής.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
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 τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………….
Βεβαιώνεται 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 καθορισθεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά
αναφέρεται στην Διακήρυξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης
ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’
αριθ.

ΜΕΤΑΞΥ ΤOY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ :
………………….…………………….

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ & ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Συμβατικού Τιμήματος #......................#€ πλέον του Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ……./ … - … -2019

Στον Άγιο Ιωάννη

Ρέντη σήμερα τη ………………… ……/…../2019, οι παρακάτω

συμβαλλόμενοι :
1. Αφ’ ενός ο «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.»,
που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, επί της οδού Κέννεντυ αρ.1 και Πύργου, Τ.Κ. 182 33, Α.Φ.Μ.
090298748, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ, που θα καλείται
εφεξής «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και
2. Αφ’ ετέρου η εταιρεία « ………………………………………………………. », που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού
………………………………….. , ΤΚ 117 45, Α.Φ.Μ. ……………………………, Δ.Ο.Υ. ……………………., που χάριν
συντομίας θα καλείται εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω :

Σε συνέχεια του με αύξοντος αριθμού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 4306/24-05-2019 Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω
των Ορίων Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την υπ' αριθ. πρωτ.
…………………………………… (ΑΔΑ: ……………………………….. και ΑΔΑΜ: …………………………………….) απόφαση,
κατακυρώθηκε στον ΑΝΑΔΟΧΟ με την υπ' αριθ. ………………………………. απόφαση κατακύρωσης, και
γνωστοποιήθηκε στον ΑΝΑΔΟΧΟ μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
αναλαμβάνει την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ & ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ», σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, της Διακήρυξης και της Προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης υποκαταστημάτων του
Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. Ιχθυοσκαλών Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Χαλκίδας & υης Λαχαναγοράς Πατρών, για χρονικό
διάστημα ενός (01) έτους ( από …./…../2019 έως …./…./2020) δαπάνης (………………….. €) πλέον του Φ.Π.Α.
και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με
δικαίωμα προαίρεσης για παράταση ενός (01) έτους, (…………………. €) πλέον του Φ.Π.Α.
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Ο ακριβής αριθμός των φυλάκων που απαιτείται είναι:

ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έλεγχος εισόδου – εξόδου στην πύλη της Ιχθυόσκαλας και εντός των εγκαταστάσεών της.
1 άτομο 06:00 - 14:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
1 άτομο 06:00 - 14:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας πλην Κυριακής και αργιών.
2 άτομα14:00 - 22:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
2 άτομα 22:00 – 06:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
3 άτομα 00:00 – 06:00 για όλες τις ημέρες της εβδομάδας πλην Σαββάτου προς Κυριακή και αργιών.

ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Έλεγχος εισόδου – εξόδου στην πύλη της Ιχθυόσκαλας και εντός των εγκαταστάσεων της Ιχθυόσκαλας.
2 άτομα 06:00- 14:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
2 άτομα 14:00- 22:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
2 άτομα 22:00- 06:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.

ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Έλεγχος εισόδου – εξόδου στην πύλη της Ιχθυόσκαλας και εντός των εγκαταστάσεων της Ιχθυόσκαλας.
1 άτομο 06:00- 14:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
1 άτομο 14:00- 22:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
1 άτομο 22:00- 06:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΠΑΤΡΑΣ
Έλεγχος εισόδου – εξόδου στην πύλη της Ιχθυόσκαλας και εντός των εγκαταστάσεων της Λαχαναγοράς.
1 άτομο 06:00- 14:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
1 άτομο 14:00- 22:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.
1 άτομο 22:00- 06:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο τόπος που θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες είναι οι χώροι των υποκαταστημάτων του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
Ιχθυοσκαλών Θεσσαλονίκης, Καβάλας Χαλκίδας και Λαχαναγοράς Πατρών των οποίων ζητείται η φύλαξη
και η ασφάλεια.
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ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών του Ο.Κ.Α.Α.
ανέρχεται στο ποσό των …………………………………………..ευρώ (………………………..€), πλέον Φ.Π.Α. 24% .
Στην τιμή περιλαμβάνονται ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 40
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η Πληρωμή διενεργείται στο τέλος κάθε μήνα βάσει των κάτωθι δικαιολογητικών:


Πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών από το κάθε Υποκατάστημα ως εξής:
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
καθαρό ποσό ……………….€
Φ.Π.Α. 24%............................€
Χ 12 μήνες
Συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. ……………………€.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
καθαρό ποσό ……………….€
Φ.Π.Α. 24%............................€
Χ 12 μήνες
Συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. ……………………€.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ XAΛΚΙΔΑΣ
καθαρό ποσό ……………….€
Φ.Π.Α. 24%............................€
Χ 12 μήνες
Συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. ……………………€.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
καθαρό ποσό ……………….€
Φ.Π.Α. 24%............................€
Χ 12 μήνες
Συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. ……………………€.



Τιμολόγια ΑΝΑΔΟΧΟΥ



Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα



Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
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κρατήσεις:


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



β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
εφόσον εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016



γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
προδικαστικών προσφυγών.



Οι υπέρ τρίτων ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.



δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 3% επί του καθαρού ποσού.

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα κάτωθι στοιχεία :
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΕΝΝΕΝΤΥ 1 & ΠΥΡΓΟΥ
Τ.Κ. 18233, ΤΗΛ 210 4821111
ΑΦΜ 090298748 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 50
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Τρόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών που ζητούνται – Υποχρεώσεις Αναδόχου:
- Επιτήρηση – φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων των Ιχθυοσκαλών σε
θέσεις που θα τους υποδείξουν οι υπηρεσίες των Ιχθυοσκαλών Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Χαλκίδας και
Λαχαναγοράς Πατρών.
- Προστασία φυσικών προσώπων.
- Έλεγχος εισερχομένων ατόμων στο χώρο των Ιχθυοσκαλών Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Χαλκίδας και
Λαχαναγοράς Πατρών.
- Έλεγχος αυτοκινήτων - τρίκυκλων – δικύκλων που εισέρχονται στις Ιχθυόσκαλες Θεσσαλονίκης, Καβάλας,
Χαλκίδας και Λαχαναγοράς Πατρών.
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- Έλεγχος των εισερχομένων στις Ιχθυόσκαλες συναλλασσομένων με τη συνεργασία και υποδείξεις των
αρμόδιων οργάνων των Ιχθυοσκαλών Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Χαλκίδας και Λαχαναγοράς Πατρών.
- Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και συναγερμού με απευθείας σύνδεση στα Λιμενικά φυλάκια
Καβάλας, Νέας Μηχανιώνας, Χαλκίδας για την άμεση αστυνόμευση και τήρηση της τάξης στις Ιχθυόσκαλες,
από τις αρμόδιες προς τούτο λιμενικές αρχές και την πρόληψη τυχόν σοβαρών εκτροπών, επεισοδίων και
καταστροφών σε βάρος των φυσικών προσώπων και των Ιχθυοσκαλών. Το ίδιο ισχύει και για τη Λαχαναγορά
Πάτρας με σύνδεση στο αρμόδιο Α.Τ.
- Οι φύλακες θα έχουν άμεση επικοινωνία με τους υπευθύνους, θα εκτελούν τις νόμιμες εντολές αυτών
πρόθυμα και θα επεμβαίνουν δυναμικά σε περίπτωση κινδύνου.
- Σε περίπτωση που ο υπάλληλος της εταιρίας (φύλακας) αντιληφθεί ότι ο ασφαλισμένος χώρος παραβιάζεται
έμμεσα ή άμεσα, μέσω του παρόντος συμβολαίου κατοχυρώνεται να ενεργήσει νομίμως αντιπροσωπεύοντας
την Υπηρεσία και να προφυλάσσει τα δικαιώματά του επεμβαίνοντας ο ίδιος και ειδοποιώντας τα αρμόδια
σώματα ασφαλείας.
- Ο Ανάδοχος οφείλει να κατέχει Άδεια Ραδιοδικτύου.

ΑΡΘΡΟ 60
ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 Σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές, φθορές ή διαρρήξεις στις ώρες ευθύνης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ που θα
προκύψει υποχρεούται στην αποκατάσταση των ζημιών με δική του δαπάνη.
 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπηρεσιών θα διενεργείται από τους Διεύθυντές του κάθε
Υποκαταστήματος του Οργανισμού.
 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί τους Ελληνικούς Νόμους που αφορούν την Εργατική Νομοθεσία,
τήρηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης και ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την πιστή
τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει εμπρόθεσμα
όλες τις υποχρεώσεις έναντι του Δημοσίου των ασφαλιστικών φορέων κάθε τρίτου.
 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί
στο προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο εφόσον αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή
των εργασιών που εκτελεί.
 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ και σε κάθε άλλο ασφαλιστικό
φορέα.
 O ANAΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την Ασφάλεια των εργαζομένων
και είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί
στο προσωπικό του.

ΑΡΘΡΟ 70
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των απορρεουσών υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ καθώς και
η ενεχυρίαση των απαιτήσεων του σε οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
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ΑΡΘΡΟ 80
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
O ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαφυλάττει και να μην κοινοποιεί σε τρίτους πληροφορίες που σχετίζονται
με την λειτουργία της Αγοράς , καθώς και στοιχεία των συναλλασσομένων που του γνωστοποιήθηκαν εξ
αφορμής της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το Νόμο περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 90
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της Διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του
άρθρου 68 του Ν. 3863/2010.

ΑΡΘΡΟ 100
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υφίσταται όλες τις κυρώσεις που
προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία.
Για κάθε παράβαση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ των όρων της παρούσας σύμβασης όπως αυτοί καθορίζονται από
τα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, η Διευθύντρια Υποστηρικτικών Λειτουργιών, μπορεί
να προτείνει κατ’ αυτού όλες τις προβλεπόμενες από την Νομοθεσία που ισχύει κατά το χρόνο της
εκδικάσεως της παραβάσεως αποφάσεων, κυρώσεις μερικά ή αθροιστικά κατά την κρίση του μεταξύ των
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οποίων και πρόστιμο αφού σταθμίσει τα πραγματικά γεγονότα, τις υποτροπές παραβάσεων και γενικά την
συμβατική συμπεριφορά και ακόμα να προτείνει την κήρυξη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ έκπτωτου.

Στην τελευταία περίπτωση του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή
του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρυχθεί έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω
κυρώσεις σε βάρος του:
1. Ανάθεση σε άλλο συνεργείο ή με διενέργεια διαγωνισμού ή με απευθείας ανάθεση
καταλογιζόμενης της διαφοράς σε βάρος του έκπτωτου ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
2. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από διαγωνισμούς του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
3. Μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης.
Επίσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ενέχεται για κάθε περαιτέρω ζημιά η οποία προκαλείται από εκ μέρους του παράβαση
των όρων της παρούσης σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Σ κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ’ αριθμό
…………………………. εγγυητική επιστολή εκδόσεως …………….…………….., ποσού …………………….. ευρώ
(………………. €) (...% της συµφωνούµενης µε την παρούσα αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ , χωρίς τον φόρο
προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο
υπόδειγμά της Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την λήξη της παρούσας
Σύμβασης, εφ’ όσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε αξίωση της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΑΡΘΡΟ 12ο
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Ειδικά για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ τηρεί τις
υποχρεώσεις των περιπτώσεων α' έως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει,
καθώς και της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου.

Σε περίπτωση που η σύμβαση δεν εκτελεστεί εντέχνως, άρτια, εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα οριζόμενα
και συνομολογημένα στην παρούσα σύμβαση, στο Ν. 4412/2016 και στην Διακήρυξη, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και να απαιτήσει αποζημίωση για κάθε ζημιά την οποία ήθελε
υποστεί.
Η σύβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σύμφωνα µε τα οριζόμενα του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 130
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το προσωπικό του δεν συνδέονται με καμία σχέση εργασίας με το Δημόσιο.
Μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποχωρεί χωρίς την καταβολή καμιάς αποζημίωσης.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την καταβολή των μισθών, αμοιβών, υπερωριών, επιδομάτων
κλπ. του προσωπικού και των τυχόν συνεργατών που θα χρησιμοποιήσει, την καταβολή των
προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως ποσών που οφείλονται στα οικεία
ασφαλιστικά ταμεία εκ του νόμου και γενικότερα για την πλήρη συμμόρφωσή του με την εργατική και κάθε
άλλη σχετική με το απασχολούμενο προσωπικό του νομοθεσία. Επίσης να μεριμνά για τη λήψη όλων των
απαραίτητων μέτρων για την υγιεινή, ασφάλεια του προσωπικού και των τυχόν συνεργατών που θα
απασχολεί κατά την εκτέλεση του Έργου, καθώς και των τρίτων προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού ή
άλλου ατυχήματος.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή εντός μηνός από την υπογραφή της
παρούσας και κάθε επόμενο μήνα κατάσταση του προσωπικού του που απασχολείται στις ανατεθείσες από
50

αυτόν υπηρεσίες καθώς και οιοδήποτε έγγραφο από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι στο προσωπικό και
στους τυχόν συνεργάτες που απασχολεί κατά την εκτέλεση του Έργου έχουν καταβληθεί οι αποδοχές, τυχόν
οφειλόμενες αποζημιώσεις απόλυσης, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στις
καταβληθείσες αμοιβές αυτών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζομένους με αντίγραφο ή
απόσπασμα του πίνακα προσωπικού, όταν αυτοί εργάζονται στις έδρες των υποκαταστημάτων της
Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Εργολήπτη με τις εργοδοτικές του υποχρεώσεις και ιδίως με τις
υποχρεώσεις του που προκύπτουν από το άρθρο 9 του ν. 4554/2018, ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για την
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που μπορεί να προκληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτής
της αιτίας.
Επιπλέον, με τον παρόντα όρο ο Αναθέτουσα Αρχή έχει την δυνατότητα να καταγγείλει την σύμβαση
αζημίως γι’ αυτόν στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, ενώ κλήθηκε από αυτήν να υποβάλει τα πιο πάνω
στοιχεία, δεν τα προσκόμισε μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατά τα πιο πάνω κλήση.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ως προς τη σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

Προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα
και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή και υπογράφεται από τους
συμβαλλόμενους, οι οποίοι λαμβάνουν από ένα (1) πρωτότυπο ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και τρία (3) ο Ο.Κ.Α.Α. ΑΕ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ
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