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                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

        ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ    

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017 

Α.Π. COUT 2229 

Ταχ. ∆/νση : Στρατηγού Καλλάρη 50, Ψυχικό                          

Τ.Κ. :              15452 

Τηλ :               210-6776540 

Fax :                210-6727201 

E-mail :          hfc-centre@hfc.gr      

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών φύλαξης–ελέγχου ασφαλείας των χώρων του Ε.Ι.Π.  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

Έχοντας υ̟όψη: 

1) Το ν.2524/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’ 183) «Ρυθµίσεις για το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού», ως ισχύει 

2) Το ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 74) και ειδικότερα το αρ.8 «Κατάργηση του νοµικού ̟ροσώ̟ου 

ιδιωτικού  δικαίου “Εθνικό Κέντρο Βιβλίου” (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) και µεταφορά των αρµοδιοτήτων του», 

3) Το ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών 

(̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύει, 

4) Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική ανάρτηση νόµων και ̟ράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 112), ως ισχύει. 

5) Το ̟.δ. 31/2002 (Φ.Ε.Κ. Α’ 33), 

6) Την αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆∆ΥΗ∆/∆∆ΑΑ∆/ΤΥΕΦΤΠ/71980/8039/7138/455/28.3.2016  

Α̟όφαση του Υ̟ουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού 

7) Τις ̟ιστώσεις του τακτικού ̟ροϋ̟ολογισµού του Ε.Ι.Π., 

8) Την ανάγκη ̟αροχής υ̟ηρεσιών φύλαξης των χώρων του Ε.Ι.Π., δεδοµένου ότι 

στεγάζεται σε χώρο ιστορικής σ̟ουδαιότητας, ήτοι την τέως οικία Μ̟οδοσάκη, ̟ου 

α̟οτελείται α̟ό τέσσερα κτίρια µε σηµαντικής ιστορικής αξίας κινητά και ακίνητα 

αντικείµενα, 

9) Την ̟ροφανή αδυναµία του Ε.Ι.Π. να εκτελέσει µε ίδια µέσα τις ανωτέρω υ̟ηρεσίες, 

δεδοµένου ότι δεν διαθέτει ̟ροσω̟ικό αντίστοιχης ειδικότητας. 

10) Την υ̟’ αριθµ.253/7 Α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ι.Π. 

11) Την υ̟’ αριθµ. 2228/21.2.2017 Α̟όφαση του Προέδρου του Ε.Ι.Π. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     

 

Την ̟ροκήρυξη συνο̟τικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και 

κριτήριο αξιολόγησης-κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη 

̟ροσφορά βάσει τιµής για την ε̟ιλογή Αναδόχου ̟ου θα αναλάβει τη φύλαξη–έλεγχο 

ασφαλείας των χώρων του Ε.Ι.Π., ε̟ί της οδού Στρατηγού Καλλάρη 50 στο Ψυχικό, α̟ό 
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3/4/2017 έως και 2/4/2018, σύµφωνα µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές-ειδικούς όρους, ό̟ως 

̟εριγράφονται στο Παράρτηµα Α’, ̟ου α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας 

̟ροκήρυξης.  

Η ανώτατη ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη ανέρχεται στις ̟ενήντα δύο χιλιάδες (52.000,00) 

ευρώ ̟λέον Φ.Π.Α., ήτοι στις εξήντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα (64.480,00) 

ευρώ συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..  Η δα̟άνη θα βαρύνει τις ̟ιστώσεις του τακτικού 

̟ροϋ̟ολογισµού του Ε.Ι.Π. των οικονοµικών ετών 2017 και 2018.    

 

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1) Η υ̟ό ̟ροκήρυξη ̟αροχή υ̟ηρεσιών ̟εριλαµβάνει τη φύλαξη-έλεγχο ασφαλείας α̟ό 

3/4/2017 έως και 2/4/2018 των εγκαταστάσεων του Ε.Ι.Π. στο οικοδοµικό τετράγωνο 

̟ου σχηµατίζουν οι οδοί Στρατηγού Καλλάρη – Πριγκι̟ίσσης Ελένης – Κωστή 

Παλαµά - Αγίου ∆ηµητρίου στο Ψυχικό.   

Ειδικότερα η φύλαξη–έλεγχος ασφαλείας θα ̟ραγµατο̟οιείται τόσο µέσω του ελέγχου 

της κύριας εισόδου των εγκαταστάσεων, όσο και κάθε µίας εκ των λοι̟ών εισόδων, 

αλλά και µε τη διενέργεια ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ̟ερι̟ολιών σε όλη την 

οικο̟εδική έκταση του Ε.Ι.Π., ̟ροκειµένου να ̟ρολαµβάνονται γεγονότα και 

ενέργειες ̟ου είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο καθ’ οιονδή̟οτε τρό̟ο τις 

εγκαταστάσεις αυτές.    

2) Για τη φύλαξη – έλεγχο ασφαλείας των ανωτέρω εγκαταστάσεων, ο υ̟οψήφιος 

Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέτει: 

α) Kαθηµερινά – ̟έντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα – δύο (2) φύλακες σε δύο (2) 

βάρδιες, και συγκεκριµένα: 

- 16:00 - 24:00 ένας (1) φύλακας 

- 24:00 – 08:00  της ε̟οµένης ένας (1) φύλακας 

και β) για Σάββατο, Κυριακή και Αργίες – τρεις (3) φύλακες σε τρεις (3) βάρδιες, 

και συγκεκριµένα: 

- 8:00 – 16:00 ένας (1) φύλακας 

- 16:00 - 24:00 ένας (1) φύλακας 

- 24:00 – 08:00  της ε̟οµένης ένας (1) φύλακας 

3) Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ε̟ο̟τεία του ̟ροσω̟ικού του, η ο̟οία θα ασκείται 

α̟ό ορισµένο εκ̟ρόσω̟ό του και σύµφωνα µε όσα θα εξειδικευτούν στη σύµβαση. Ο 

ανωτέρω εξουσιοδοτηµένος εκ̟ρόσω̟ος θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει χρόνο για 

διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις µε τον υ̟εύθυνο του Ε.Ι.Π. για θέµατα ̟ου τυχόν θα 

ανακύψουν στην ̟ράξη, θέµατα αµοιβαίας ενηµέρωσης και ̟αραλαβή εγγράφων 

αναφορών ό̟ου και όταν αυτές α̟αιτούνται. 

4) Για το ̟ροσω̟ικό ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί, ο Ανάδοχος είναι ο α̟οκλειστικός 

εργοδότης του, υ̟εύθυνος να τηρεί α̟αρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής και 

ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας ̟ερί υγείας και ασφάλειας των 

εργαζοµένων και ̟ρόληψης του ε̟αγγελµατικού κινδύνου,  βαρυνόµενος µε όλες τις 

νόµιµες δα̟άνες, στις ο̟οίες η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα έχει καµία συµµετοχή. 

5) Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να α̟οζηµιώνει το Ε.Ι.Π. για κάθε ζηµία ή 

βλάβη ̟ου θα ̟ροξενηθεί σε αυτό, στις εγκαταστάσεις του, στο ̟ροσω̟ικό του, στους 

̟ελάτες ή στους τρίτους και θα οφείλεται σε α̟οκλειστική αµέλεια του Αναδόχου ή 

των υ̟αλλήλων του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 
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6) Α̟αγόρευση εκχώρησης: Α̟αγορεύεται στον Ανάδοχο η εκχώρηση µέρους ή όλου του 

αντικειµένου των υ̟ό ̟ροκήρυξη υ̟ηρεσιών ̟ρος ο̟οιοδή̟οτε τρίτο χωρίς την 

έγγραφη ̟ρος τούτο συναίνεση του Ε.Ι.Π.. 

7) Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές-ειδικοί όροι αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α’ 

της ̟αρούσας ̟ροκήρυξης, ̟ου α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα της ̟αρούσας. 

 

 

II.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ  

1) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν νοµικά ̟ρόσω̟α, ̟ου διαθέτουν 

εµ̟ειρία στο υ̟ό ̟ροκήρυξη αντικείµενο.  ∆εν γίνονται δεκτοί όσοι α̟οκλείσθηκαν 

τελεσίδικα α̟ό Φορέα Κεντρικής ή Γενικής Κυβέρνησης, εξαιτίας µη εκ̟λήρωσης 

συµβατικών τους υ̟οχρεώσεων. 

2) Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, να είναι 

δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν ξύσµατα, ̟αράτυ̟ες διορθώσεις, σβησίµατα, 

διαγραφές, ̟ροσθήκες, κ.ο.κ.  Θα ̟ρέ̟ει να είναι καθαρογραµµένες και 

µονογραµµένες α̟ό τον διαγωνιζόµενο. Η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται, όταν υ̟άρχουν 

σε αυτή διορθώσεις ̟ου την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Ε̟ιτρο̟ής 

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών. 

3) Η κατάθεση των ̟ροσφορών ̟ρέ̟ει να γίνεται τις εργάσιµες ηµέρες, κατά τις ώρες 

10:00–15:00, µε καταληκτική ηµεροµηνία την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00,  

στην έδρα του Ε.Ι.Π. στην οδό Στρατηγού Καλλάρη 50 στο Ψυχικό.   

Οι ̟ροσφορές µ̟ορούν να α̟οσταλούν και ταχυδροµικώς υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι σε 

κάθε ̟ερί̟τωση και υ̟ό την α̟οκλειστική ευθύνη του α̟οστέλλοντος-υ̟οψήφιου 

Αναδόχου θα έχουν ̟αραληφθεί  στο Ε.Ι.Π. έως την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 και ώρα 

15:00.   

Προσφορά κατατεθείσα ή α̟οσταλθείσα ταχυδροµικώς η ο̟οία θα ̟αραληφθεί µετά 

την ανωτέρω καταληκτική ̟ροθεσµία θεωρείται εκ̟ρόθεσµη. 

Α̟οκλείεται η α̟οστολή ̟ροσφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). 

4) Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα ̟ου θα τεθούν µέσα στον 

ίδιο φάκελο ̟ροσφοράς σφραγισµένο. Σε ένα α̟ό τα δύο αντίγραφα και σε κάθε 

σελίδα αυτού, ̟ου θα είναι µονογραµµένη, θα γράφεται ή λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και 

αυτό θα είναι το ε̟ικρατέστερο του άλλου αντιτύ̟ου, σε ̟ερί̟τωση διαφοράς µεταξύ 

τους. Η αρίθµηση των σελίδων είναι υ̟οχρεωτική. 

5) Στον κυρίως φάκελο της ̟ροσφοράς των υ̟οψηφίων αναδόχων ̟ρέ̟ει να 

αναγράφονται ευκρινώς οι κάτωθι ενδείξεις: 

α) η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” µε κεφαλαία γράµµατα, 

β) ο ̟λήρης τίτλος της υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό δηλαδή: 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

γ) ο αριθµός της ̟ροκήρυξης, 

δ) τα ̟λήρη στοιχεία του α̟οστολέα. 

6) Ο κυρίως φάκελος κάθε ̟ροσφοράς των υ̟οψηφίων αναδόχων θα ̟εριλαµβάνει: 

Α) Σφραγισµένο Φάκελο µε την ένδειξη “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”, ο ο̟οίος θα 

̟εριέχει συµ̟ληρωµένο το «Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης» του 

Παραρτήµατος Β’ της ̟αρούσας, κατ’ εφαρµογή της ̟αρ.4 του αρ.79 του ν.4412/2016, ως 

ισχύει, της  υ̟’αριθµ. 158/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3698/16.11.2016) Α̟όφασης της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) µε θέµα «Έγκριση 
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"Τυ̟ο̟οιηµένου Εντύ̟ου Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης” (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 ̟αρ. 4 του Ν. 4412/2016 

(Α` 147)» και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15 (Α̟όφαση 161/2016, 

αριθµ.̟ρωτ.579725.11.2016) της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ µε θέµα «Οδηγίες Συµ̟λήρωσης για το 

Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης του άρθρου 79 ̟αρ.4 του ν.4412/2016». 

Το Παράρτηµα Β’ «Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης», ̟ου α̟οτελεί 

ανα̟όσ̟αστο τµήµα της ̟αρούσας, σε ε̟εξεργάσιµη µορφή βρίσκεται αναρτηµένο στο 

δικτυακό τό̟ο του Ε.Ι.Π. http://hfc-worldwide.org/athens/.  

Ο οικονοµικός φορέας-υ̟οψήφιος Ανάδοχος µ̟ορεί να συµ̟ληρώσει µόνο την 

Ενότητα «α» του Μέρους ΙV χωρίς να υ̟οχρεούται να συµ̟ληρώσει ο̟οιαδή̟οτε άλλη 

ενότητα του Μέρους ΙV. 

Σηµειώνεται ότι αναλυτικές οδηγίες για τη συµ̟λήρωση του Τ.Ε.Υ.∆. ̟αρέχονται 

στην ̟ροαναφερθείσα Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. Ε̟ίσης, στο site της 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. ̟αρέχονται και σχετικές µε αυτό “Συχνές Ερωτήσεις-Α̟αντήσεις”. 

Β) Σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, 

Β.1) Περιγραφή καθηµερινών καθηκόντων και υ̟οχρεώσεων του ̟ροσω̟ικού φύλαξης, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Α΄ της ̟αρούσας. 

Β.2) Τον αριθµό των ατόµων ̟ου θα ̟αράσχουν τις ̟ροσφερόµενες υ̟ηρεσίες και τις 

ώρες α̟ασχόλησής τους. 

Γ) Σφραγισµένο φάκελο, ε̟ί ̟οινή ακυρότητας, µε την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, ο ο̟οίος θα ̟εριλαµβάνει: 

- την ̟ροσφερόµενη τιµή σε ευρώ, ολογράφως και αριθµητικώς 

- το ̟οσοστό Φ.Π.Α. και 

- το χρόνο ισχύος της ̟ροσφοράς. 

Ε̟ίσης, οι εταιρείες ̟αροχής υ̟ηρεσιών φύλαξης ̟ου συµµετέχουν στον διαγωνισµό 

̟ρέ̟ει, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της οικονοµικής 

̟ροσφοράς τους τα εξής στοιχεία: 

- τον αριθµό των εργαζοµένων ̟ου θα α̟ασχοληθούν στο έργο, 

- την ηλικία των εργαζοµένων ̟ου θα α̟ασχοληθούν στο έργο 

- τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας, 

- αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην ο̟οία τυχόν υ̟άγονται οι 

εργαζόµενοι. 

- το ύψος του ̟ροϋ̟ολογισµένου ̟οσού ̟ου αφορά τις ̟άσης φύσεως νόµιµες 

α̟οδοχές αυτών των εργαζοµένων, 

- το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα ̟ροϋ̟ολογισθέντα ̟οσά, 

Ε̟ι̟λέον, στην ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να υ̟ολογίζεται εύλογο ̟οσοστό διοικητικού κόστους 

̟αροχής των υ̟ηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των 

νοµίµων υ̟έρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων (αρ. 68 του Ν. 3863/2010, ως ισχύει). 

 

III. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υ̟οψηφίους Αναδόχους για τέσσερις (4) µήνες 

α̟ό την ε̟όµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής τους. Προσφορά ̟ου 

ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. Η ισχύς των ̟ροσφορών 

είναι δυνατό να ̟αραταθεί, εφόσον ζητηθεί α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης Προσφορών, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το ̟αρα̟άνω 

οριζόµενο. Μετά τη λήξη και του ̟αρα̟άνω ανώτατου ορίου χρόνου ̟αράτασης ισχύος 

της ̟ροσφοράς, τα α̟οτελέσµατα του διαγωνισµού υ̟οχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν 
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η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά ̟ερί̟τωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του 

διαγωνισµού εξυ̟ηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, ο̟ότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό 

µ̟ορούν να ε̟ιλέξουν είτε να ̟αρατείνουν την ̟ροσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί ̟ριν 

την ̟άροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, ̟αράταση της ̟ροσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία ̟ερί̟τωση η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους ̟αρέτειναν τις 

̟ροσφορές τους. Προσφορές εναλλακτικές, αόριστες και εκείνες ̟ου δε µ̟ορούν να 

εκτιµηθούν ή ̟εριέχουν ανακριβή στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές και α̟ορρί̟τονται ως 

α̟αράδεκτες. 

 

IV. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

1) Η α̟οσφράγιση και αξιολόγηση των ̟ροσφορών θα λάβει χώρα α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή 

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών σε µία δηµόσια συνεδρίαση την Πέµ̟τη 9 

Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 στην έδρα του Ε.Ι.Π.  

2) Για την α̟οσφράγιση και αξιολόγηση των ̟ροσφορών ισχύουν κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α) Α̟οσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

β) Α̟οσφραγίζονται και µονογράφονται ο φάκελος των ∆ικαιολογητικών και της 

Τεχνικής Προσφοράς και µονογράφεται η ̟ρωτότυ̟η ̟ροσφορά κατά φύλλο α̟ό όλα τα 

µέλη της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών. 

γ) Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς θα α̟οσφραγισθεί µετά τον έλεγχο των 

∆ικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς. Ο ̟ρωτότυ̟ος φάκελος θα µονογραφηθεί 

α̟ό όλα τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών κατά φύλλο. 

δ) Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών, για όσες τεχνικές ή ε̟ί των 

δικαιολογητικών ̟ροσφορές, δεν κρίθηκαν α̟οδεκτές, δεν α̟οσφραγίζονται αλλά 

ε̟ιστρέφονται. 

ε’) Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών – µετά το ̟έρας της 

δηµόσιας συνεδρίασης - θα συντάξει και υ̟ογράψει Πρακτικό εις δι̟λούν (2), το ο̟οίο θα 

̟αραδώσει στο αρµόδιο α̟οφαινόµενο όργανο ∆ιοίκησης του Ε.Ι.Π.  

στ’)  Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών στην γνωµοδότησή της 

̟ρος το α̟οφαινόµενο όργανο ∆ιοίκησης του Ε.Ι.Π. µ̟ορεί να ̟ροτείνει: 

i) την κατακύρωση των υ̟ό ̟ροκήρυξη υ̟ηρεσιών 

ii) τη µαταίωση των α̟οτελεσµάτων και ε̟ανάληψη του διαγωνισµού, µε 

τρο̟ο̟οίηση ή µη των όρων 

iii)  την ακύρωση του διαγωνισµού 

iv) τη συνέχιση του διαγωνισµού, µε την υ̟οβολή νέων ̟ροσφορών, χωρίς 

τρο̟ο̟οίηση των όρων της ̟αρούσης. 

3)  Το α̟οφαινόµενο όργανο ∆ιοίκησης του Ε.Ι.Π. α̟οφασίζει εντός ̟έντε ηµερών α̟ό 

την ̟αραλαβή του Πρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 

Προσφορών. 

4) Το Ε.Ι.Π. διατηρεί το δικαίωµα αζηµίως να µαταιώσει ή να ε̟αναλάβει το διαγωνισµό 

σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: 

α) για ̟αράτυ̟η διεξαγωγή, εφόσον α̟ό την ̟αρατυ̟ία ε̟ηρεάζεται το α̟οτέλεσµα 

της διαδικασίας, 

β) εάν το α̟οτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανο̟οιητικό, 

γ) εάν υ̟ήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε τις υ̟ό ̟ροκήρυξη υ̟ηρεσίες 
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V. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο Ανάδοχος, στον ο̟οίο κατακυρώνεται ο διαγωνισµός, υ̟οχρεούται να ̟ροσέλθει εντός 

της ̟ροθεσµίας ̟ου θα του θέτει η α̟όφαση κατακύρωσης για την υ̟ογραφή της σχετικής 

σύµβασης, στην ο̟οία θα καθοριστούν οι λοι̟ές λε̟τοµέρειες.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος, ̟αρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν ̟αρουσιαστεί να 

υ̟ογράψει τη σύµβαση µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία, κηρύσσεται έκ̟τωτος µε 

α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου ∆ιοίκησης του Ε.Ι.Π.  Το Ε.Ι.Π. στην ̟ερί̟τωση αυτή 

καλεί τον ̟ρώτο ε̟ιλαχόντα για υ̟ογραφή της σύµβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η 

ίδια διαδικασία. Ο έκ̟τωτος Ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟οκαταστήσει κάθε ζηµία ̟ου 

̟ροξένησε στο Ε.Ι.Π. εξαιτίας της αρνήσεως του να υ̟ογράψει τη σύµβαση. 

 

VI. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Για την υ̟οβολή ενστάσεων ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 127 «Ενστάσεις ̟ου ασκούνται 

κατά τη διαδικασία  σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία κάτω α̟ό 60.000 ευρώ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο» του νόµου 4412/2016, ως ισχύει. 

 

VII. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

1) Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών γίνεται α̟ό την 

οριζόµενη Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, ̟ου συγκροτείται µε α̟όφαση του αρµοδίου 

οργάνου ∆ιοίκησης του Ε.Ι.Π.   

2) Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνεται ανά µήνα, ύστερα α̟ό την υ̟οβολή στο Ε.Ι.Π. 

του σχετικού τιµολογίου, καθώς και φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, 

κατό̟ιν σχετικής βεβαίωσης α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, για την καλή 

εκτέλεση των υ̟ηρεσιών του  ̟ροηγούµενου µηνός. 

 

VIII. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η ̟αρούσα ̟ροκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Π. (www. http://hfc-

worldwide.org/athens/ ) , στο δικτυακό τό̟ο του ̟ρογράµµατος ∆ιαύγεια, καθώς και στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  

 

 

IX. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ζητούν διευκρινίσεις για το ̟εριεχόµενο της ̟αρούσας 

̟ροκήρυξης α̟ό το Ε.Ι.Π. και ειδικότερα α̟ό το νοµικό συνεργάτη του Ε.Ι.Π. κ. 

Αλέξανδρο Κεσσό̟ουλο, τηλ. 210-6776540, τις εργάσιµες ηµέρες α̟ό 10:00 έως 15:00. 

 

 

X. Για θέµατα ̟ου δεν ρυθµίζονται µε την ̟αρούσα τυγχάνει εφαρµογής ο ν. 

4412/2016, ως ισχύει, και εν γένει το θεσµικό ̟λαίσιο ̟ερί δηµοσίων συµβάσεων, 

ως ισχύει.   

 

                                                                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

I. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1) Η υ̟ό ̟ροκήρυξη ̟αροχή υ̟ηρεσιών φύλαξης–ελέγχου ασφαλείας ̟εριλαµβάνει τις 

εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Π. στο οικοδοµικό τετράγωνο ̟ου σχηµατίζουν οι οδοί 

Στρατηγού Καλλάρη 50 – Πριγκι̟ίσσης Ελένης – Κωστή Παλαµά - Αγίου ∆ηµητρίου 

στο Ψυχικό. Ειδικότερα η φύλαξη–έλεγχος ασφαλείας θα ̟ραγµατο̟οιείται τόσο µέσω 

του ελέγχου της κύριας εισόδου των εγκαταστάσεων, όσο και κάθε µίας εκ των λοι̟ών 

εισόδων, αλλά και µε τη διενέργεια ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ̟ερι̟ολιών σε όλη 

την οικο̟εδική έκταση του Ε.Ι.Π., ̟ροκειµένου να ̟ρολαµβάνονται γεγονότα και 

ενέργειες ̟ου είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο καθ’ οιονδή̟οτε τρό̟ο τις 

εγκαταστάσεις αυτές.    

2) Για τη φύλαξη – έλεγχο ασφαλείας των ανωτέρω εγκαταστάσεων, ο υ̟οψήφιος 

Ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέτει  

Καθηµερινά – ̟έντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα – δύο (2) φύλακες σε δύο (2) βάρδιες, 

και συγκεκριµένα: 

- 16:00 - 24:00 ένας (1) φύλακας 

- 24:00 – 08:00  της ε̟οµένης ένας (1) φύλακας 

και για Σάββατο, Κυριακή και Αργίες – τρεις (3) φύλακες σε τρεις (3) βάρδιες, και 

συγκεκριµένα: 

- 8:00 – 16:00 ένας (1) φύλακας 

- 16:00 - 24:00 ένας (1) φύλακας 

- 24:00 – 08:00  της ε̟οµένης ένας (1) φύλακας 

 

 

II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1) Η φύλαξη θα είναι συνεχής και α̟οκλειστική και θα καθορισθεί ε̟ακριβώς κατά χώρο 

και καθήκοντα α̟ό το Ε.Ι.Π., κατό̟ιν σχετικών ̟ροτάσεων του Αναδόχου. 

2) Ο εκάστοτε φύλακας κατά τη βάρδια της υ̟ηρεσίας του θα είναι υ̟εύθυνος για 

εσωτερικό-εξωτερικό έλεγχο κτιρίου-εγκαταστάσεων, έλεγχο-ε̟ιτήρηση όλου του 

̟εριβάλλοντος χώρου. 

3) Ο εσωτερικός έλεγχος θα γίνεται κατά αίθουσα-γραφείο. Ο φύλακας θα ελέγχει όλες τις 

̟όρτες ανεξαιρέτως, οι ο̟οίες ̟ρέ̟ει να είναι κλειστές και ασφαλισµένες. Σε 

̟ερί̟τωση ̟ου βρεθούν ̟όρτες ανοικτές ή ανασφάλιστες, τις κλειδώνει.  Θα ελέγχει τα 

̟αράθυρα και τις εξόδους κινδύνου σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις στο κτίριο. 

4) Μετά το ̟έρας της εργασίας θα κλείνει και θα ασφαλίζει όλους τους εσωτερικούς 

χώρους του κτιρίου, θα σβήνει όλα τα εσωτερικά φώτα, εκτός όσων είναι α̟αραίτητα 

για την ασφάλεια των κτιρίων. Σε ̟ερί̟τωση ̟ροβλήµατος, θα το καταγράφει και θα 

ενηµερώνει το ̟ρόσω̟ο ̟ου θα του έχει υ̟οδείξει το Ε.Ι.Π.  Θα κλείνει όλα τα 

κλιµατιστικά-καλοριφέρ, φωτοτυ̟ικά µηχανήµατα. 

5) Όταν εντο̟ίζονται τυχόν διαρροές ή φθορές εγκαταστάσεων, θα ενηµερώνει το  

συντοµότερο δυνατό το ̟ρόσω̟ο ̟ου θα του έχει υ̟οδείξει το Ε.Ι.Π.   

6) Ο εξωτερικός έλεγχος θα γίνεται ̟εριµετρικά του κτιρίου και εγκαταστάσεων. Θα 

εντο̟ίζει τυχόν διαρροές-φθορές-φώτα αναµµένα και θα ενεργεί ό̟ως ανωτέρω. Σε 
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̟ερί̟τωση βροχής ή δυσµενών καιρικών συνθηκών θα ̟ρέ̟ει να δίνεται ιδιαίτερη 

̟ροσοχή για τυχόν ύ̟αρξη ανοικτών ̟αραθύρων, τα ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να ασφαλίζει. 

7) Κατά τη διάρκεια της ̟ερι̟ολίας του ο φύλακας θα έχει τεταµένη την ̟ροσοχή του 

̟ροκειµένου να αντιληφθεί ασυνήθιστες ή ύ̟ο̟τες κινήσεις και θορύβους. 

8) ∆ιασφαλίζει και διαφυλάσσει α̟ό κακόβουλες ενέργειες το φυλασσόµενο κτίριο, 

καθώς και τα κινητά και ακίνητα ̟εριουσιακά στοιχεία. 

9) Σε ̟ερί̟τωση διεξαγωγής διαφόρων εκδηλώσεων οι φύλακες θα ενηµερώνονται για 

τυχόν ε̟ι̟λέον υ̟οχρεώσεις ή ειδικές εντολές ̟ου ισχύουν. 

10) Θα ελέγχει και θα χειρίζεται το χώρο στάθµευσης µόνο σε οχήµατα ̟ου θα του έχει 

υ̟οδείξει το Ε.Ι.Π., ̟αράλληλα µε τον έλεγχο της ̟ρόσβασης α̟ό τις εισόδους.  

11) Θα φυλάσσει όλα τα κλειδιά όλων των χώρων σε ειδικό κλειδοφυλάκιο. 

12) Σε ̟ερί̟τωση σοβαρού ζητήµατος, συµβάντος, έκτακτης ανάγκης και ο̟οιουδή̟οτε 

̟ροβλήµατος, ενηµερώνονται οι υ̟εύθυνοι και γίνεται καταγραφή των συµβάντων. 

13) Ο Ανάδοχος και το ̟ροσω̟ικό δεν συνδέονται µε καµία σχέση εργασίας µε την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 

14) Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε ο̟οιοδή̟οτε τρίτο, ούτε να 

αναθέτει υ̟εργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το σύνολο του αντικειµένου της σύµβασης, 

ούτε να υ̟οκαθίσταται α̟ό τρίτο, χωρίς την ̟ροηγούµενη έγγραφη έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής.   

15) Σε ̟ερί̟τωση µη ̟αροχής υ̟ηρεσίας για χρονικό διάστηµα έστω και µίας ηµέρας ή σε 

̟ερί̟τωση ̟ληµµελούς άσκησης των καθηκόντων του ̟ροσω̟ικού του Αναδόχου, 

κατα̟ί̟τει α̟οκλειστικά υ̟έρ της Αναθέτουσας Αρχής και σε βάρος του Αναδόχου 

̟οινική ρήτρα ίση µε το ̟οσό των διακοσίων (200,00) ευρώ ηµερησίως. 

16) Λε̟τοµέρειες για τις διαδικασίες και τον ακριβή τρό̟ο υλο̟οίησης του αντικειµένου 

των υ̟ηρεσιών δύνανται να καθορίζονται α̟οκλειστικά α̟ό το Ε.Ι.Π., κατό̟ιν 

̟ροτάσεων του Αναδόχου, και δεν θα γίνονται δηµόσια γνωστές, ούτε θα 

κοινο̟οιούνται ή θα κοινολογούνται στο υ̟όλοι̟ο ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου, ̟αρά 

µόνο σε εκείνο ̟ου κρίνεται α̟ολύτως α̟αραίτητο για να αναλάβει την υλο̟οίηση 

τους,  ύστερα α̟ό συνεννόηση µε τα αρµόδια στελέχη του.  Το Ε.Ι.Π. έχει το δικαίωµα 

να τρο̟ο̟οιεί α̟ό καιρό σε καιρό τις διαδικασίες αυτές, έχει όµως υ̟οχρέωση να 

γνωστο̟οιεί στον Ανάδοχο εγκαίρως κάθε τρο̟ο̟οίηση ̟ου ε̟ιθυµεί, ώστε να 

̟αρέχεται εύλογος χρόνος αντα̟όκρισης α̟ό την ̟λευρά του Αναδόχου. 

 

 

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1) Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να χρησιµο̟οιήσει, κατά τη εκτέλεση της φύλαξης, έµ̟ειρο 

και α̟όλυτα κατάλληλο ̟ροσω̟ικό µε την υ̟οχρέωση να έχει συµ̟ληρώσει το 25ο 

έτος ηλικίας του. 

2) Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να εκ̟αιδεύει το ̟ροσω̟ικό του για την ορθή εφαρµογή 

των υ̟ηρεσιών και να ελέγχει την ̟οιότητα των εργασιών του. 

3) Ο Ανάδοχος θα υ̟άρχει δυνατότητα άµεσης αντικατάστασης του ̟ροσω̟ικού του, σε 

̟ερί̟τωση ̟ου κριθούν ακατάλληλοι α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή. 

4) Για το ̟ροσω̟ικό ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί, ο Ανάδοχος είναι ο α̟οκλειστικός 

εργοδότης του, υ̟εύθυνος να τηρεί α̟αρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής και 

ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας ̟ερί υγείας και ασφάλειας των 
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εργαζοµένων και ̟ρόληψης του ε̟αγγελµατικού κινδύνου,  βαρυνόµενος µε όλες τις 

νόµιµες δα̟άνες, στις ο̟οίες η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα έχει καµία συµµετοχή.   

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφάλειας και ̟ροστασίας των 

̟ροσώ̟ων ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν α̟ό αυτόν, του ̟ροσω̟ικού της Αναθέτουσας 

Αρχής και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύµβασης και ευθύνεται ̟λήρως για τις 

βλάβες στην υγεία των ̟αρα̟άνω ̟ροσώ̟ων ̟ου τυχόν ̟ροκληθούν κατά την 

εκτέλεση των υ̟ηρεσιών, είτε λόγω ̟ταίσµατος του ̟ροσω̟ικού, είτε λόγω 

ακαταλληλότητας και ελαττωµατικότητας του χρησιµο̟οιούµενου εξο̟λισµού. 

5) Το ̟ροσω̟ικό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ε̟ιδεικνύει σοβαρότητα, 

̟αρατηρητικότητα και α̟οτελεσµατικότητα και θα ̟ρέ̟ει να συµ̟εριφέρεται ̟ρος 

τρίτους µε ευγένεια, θάρρος και α̟οφασιστικότητα.  Είναι υ̟οχρεωµένο να καταβάλει 

τις καλύτερες ̟ροσ̟άθειες ̟ροκειµένου να διατηρεί την συγκέντρωση και την 

̟ροσοχή του, ώστε να εκτελεί τις υ̟ηρεσίες.  Αναλαµβάνει ̟άντοτε να εκτελεί τα 

ειδικά ανατιθέµενα καθήκοντα και να διατηρεί µια ε̟ιµελή στάση ως ̟ρος τις 

υ̟οχρεώσεις του Αναδόχου ̟ρος το Ε.Ι.Π.     

Η φύση, οι συνθήκες και οι καταστάσεις των καθηκόντων του µ̟ορεί να τον 

υ̟οχρεώνουν να αναλαµβάνει την ̟ρωτοβουλία λήψης α̟οφάσεων και ανάληψης 

ταχέων ενεργειών µε δική του ευθύνη. Για τους λόγους αυτούς ̟ρέ̟ει να είναι ̟άντοτε 

έτοιµο και ̟ρέ̟ει ̟άντοτε να είναι ενήµερο των ειδικών καθηκόντων του ώστε να 

µ̟ορεί να αντιµετω̟ίζει α̟οτελεσµατικά ό,τι ̟αρουσιαστεί. 

6) Το ̟ροσω̟ικό σε καµία ̟ερί̟τωση δεν θα ̟ρέ̟ει να εγκαταλεί̟ει τη θέση του εάν ο 

αντικαταστάτης του δεν έχει αφιχθεί και εάν ο αρµόδιος εκ µέρους του Αναδόχου δεν 

έχει ενηµερωθεί. 

7) Το ̟ροσω̟ικό υ̟οχρεούται να ε̟ιδεικνύει εχεµύθεια ε̟ί όλων των θεµάτων ̟ου 

σχετίζονται ̟ρος το Ε.Ι.Π., τα συστήµατα ασφαλείας του Ε.Ι.Π. και ε̟ί κάθε θέµατος 

̟ου αφορά τα όργανα ∆ιοίκησης και το ̟ροσω̟ικό του Ε.Ι.Π.   Η υ̟οχρέωση αυτή 

συνεχίζεται ακόµα και όταν το ̟ροσω̟ικό α̟οµακρύνεται α̟ό το χώρο φύλαξης για 

ο̟οιαδή̟οτε αιτία.   

Κατά τη διάρκεια της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος 

υ̟οχρεούται να τηρήσει εµ̟ιστευτικές και να µη γνωστο̟οιήσει σε ο̟οιοδή̟οτε τρίτο, 

όσα έγγραφα ή ̟ληροφορίες ̟εριέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

υ̟ηρεσιών του. 

8) Ρητά ορίζεται ότι το ̟ροσω̟ικό του Αναδόχου δεν θα φέρει ο̟λισµό. 

9) Το ̟ροσω̟ικό θα φορά την ̟ροβλε̟όµενη α̟ό το ισχύον θεσµικό ̟λαίσιο ενδυµασία, 

µε τον κατάλληλο εξο̟λισµό του Αναδόχου και µε ειδικό διακριτικό σήµα (κονκάρδα). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

(Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων) 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 88065 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Στρατηγού Καλλάρη 50 / Ψυχικό / 15452 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κεσσόπουλος Αλέξανδρος 

- Τηλέφωνο: 210-6776540 

- Ηλ. ταχυδρομείο: hfc-centre@hfc.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): http://hfc-

worldwide.org/athens/  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): «Προκήρυξη μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης–

ελέγχου ασφαλείας των χώρων του Ε.Ι.Π. (CPV: 797113000-5)» 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC005838685 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 



 

15 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτηxii
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv
· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες:  
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 



 

23 

 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxiii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
xxxiv

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv
: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
xxxvi

 που ορίζονται στη σχετική 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
xxxvii

 -και η αντίστοιχη 



 

27 

 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxviii

, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxix

, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xl
: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli
, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

[....……] 
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xlii

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xliii

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

 

[] Ναι [] Όχι 
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συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlv

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται
xlvii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xlviii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει σε όλα τα μέρη, τις ενότητες και τα σημεία του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών φύλαξης–ελέγχου ασφαλείας των χώρων του Ε.Ι.Π. (Α.Δ.Α.Μ. 17PROC005838685 ) . 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 



 

36 

 

                                                                                                                                                                                 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
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xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


