
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες

"ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ”

                          
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙ

 

Αριθ. ∆ιακήρυξης:      

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ

 

Διακήρυξη  Παροχής Υπηρεσιών

<<Απεντόμωσης, Α

στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας>>

για το διάστημα από 

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Λ.Συγγρού83,11745Αθήνα, τηλ. 21092

 www.firstreception.gov.gr 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 

Ταχ. Διεύθυνση: 

90900000

Λ. Συγγρού 83

Ταχ. Κώδικας: 11745, ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Μιγάδης Γεώργιος

Τηλ.: 210-928513

Φαξ: 210-9233119

E-mail: g.migadis
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οφορίες: Μιγάδης Γεώργιος, E-mail: g.migadis@firstreception

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ” 
 

ΑΔΑ:     _________
    ΑΔΑΜ:  _________

Αθήνα,    16

Αριθ. Πρωτ.:  

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Αριθ. ∆ιακήρυξης:      14 /2014 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

 

Διακήρυξη  Παροχής Υπηρεσιών 

Απεντόμωσης, Απολύμανσης Οφιοαπώθησης και Μυοκτονίας

στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας>> 

για το διάστημα από Αύγουστο έως και Δεκέμβριο 2014.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη: 6.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%),

5.284,55€  άνευ Φ.Π.Α. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Παρασκευή 01/08/2014 

.Συγγρού83,11745Αθήνα, τηλ. 2109233107, Fax 2109233119, initialreception@firstreception

90900000-6 

Λ. Συγγρού 83 

11745, ΑΘΗΝΑ 

Μιγάδης Γεώργιος, Παπάζογλου Ίωνας 

9285132, 25520-98912 

9233119 

migadis@firstreception.gov.gr , i.papazoglou@firstreception

   

firstreception.gov.gr 

ΑΔΑ:     _________ 
ΑΔΑΜ:  _________ 

6/07/2014 

Αριθ. Πρωτ.:  ΕΟΧ3/3826 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μυοκτονίας  

2014. 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), 

firstreception.gov.gr, 

firstreception.gov.gr 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθ. Προκήρυξης 

Είδος Προκήρυξης 

Τύπος υπηρεσιών 

Αναθέτουσα Αρχή 

Προοριζόμενος Φορέας 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Κριτήριο Αξιολόγησης 

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

Χρόνος ισχύος προσφορών: 

 

Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των 

προσφορών: 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

14 /  2014 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ

γραπτές σφραγισμένες προσφορές  

Παροχή Υπηρεσιών απεντόμωσης 

οφιοαπώθησης και μυοκτονίας για το ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου 

Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου. 

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Υ.Π.Υ

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, για την κάλυψη αναγκών του 

ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας 

Ναι 

Χαμηλότερη τιμή 

Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού 
Ημερομηνία : 01/08/2014 

Ημέρα: Παρασκευή, Ώρα: 13:00  

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών 
Ημερομηνία : 31/07/2014 

Ημέρα: Πέμπτη, Ώρα: 13:00  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

(Γραφείο Προμηθειών)  

Λ. Συγγρού 83, ΤΚ 11745, Αθήνα, 

τηλ.210-9233107 Fax: 210-9233119

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  

διαγωνιζόμενους  επί  εκατόν  είκοσι  (120)  ημέρες. 

Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των 

Η Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών,

των  διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης 

Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε από την υπ’ αριθ. 

ΤΠ1/161/13-01-2014 (ΑΔΑ :ΒΙΨΟΙ

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. 

   

Διαγωνισμός σε Ευρώ (€), με 

γραπτές σφραγισμένες προσφορές   

απεντόμωσης – απολύμανσης – 

για το ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου 

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Υ.Π.Υ.) 

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, για την κάλυψη αναγκών του 

 

Λ. Συγγρού 83, ΤΚ 11745, Αθήνα,  

9233119 

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  

διαγωνιζόμενους  επί  εκατόν  είκοσι  (120)  ημέρες.  

Η Επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών, των αποτελεσμάτων  

των  διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης 

Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε από την υπ’ αριθ. 

2014 (ΑΔΑ :ΒΙΨΟΙ-2ΣΡ) απόφαση Δ/ντή της 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 

 

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
και διεξάγει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο 

Μυοκτονία του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου»

έχοντας υπ’ όψιν τις σχετικές διατάξεις τ

1. Τον Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/26

Υποδοχής», προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 

«σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη 

παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις».

 

2. Το Π.Δ/γμα 102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/Α/3.9.2012 και διόρθωση σφαλμάτων Φ.Ε.Κ. 176/Α/13.

«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη». 

 

3. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που              

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (

 

4. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α’/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών     

θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

5. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του    

Κράτους και άλλες διατάξεις»

 

6. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α’) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά    και κατάργηση 

Υπηρεσιών»  και τις τροποποιήσεις αυτού με το Π.Δ. 88/ 2012 (ΦΕΚ143/τ.Α’/04

98/ 2012 (ΦΕΚ 160/ Α’/10

κατάργηση Υπηρεσιών». 

 

7. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

 

8. Την υπ αριθ. ΕΜ/1-Β/89/3.9.2012 (ΦΕΚ

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας, τον Γενικό Διευθυντή Συντονισμού, του Προϊσταμένους Διευθύνσεων, τον 

Διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, τους Προϊσταμένους Τμημά

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και τους Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Ασύλου και της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής».
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6.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

5.284,55€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από το 

Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και κατά ποσοστό 15% από το Εθνικό 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
Διαγωνισμό με τίτλο «Απεντόμωση – Απολύμανση 

» για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.Π.Υ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

έχοντας υπ’ όψιν τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: 

Τον Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/26-01-2011) «Ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης 

Υποδοχής», προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 

«σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη –μέλη για την επιστροφή των 

παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις». 

102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/Α/3.9.2012 και διόρθωση σφαλμάτων Φ.Ε.Κ. 176/Α/13.

«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 

To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που              

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005). 

Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α’/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών     

θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του    

ιατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α’) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά    και κατάργηση 

και τις τροποποιήσεις αυτού με το Π.Δ. 88/ 2012 (ΦΕΚ143/τ.Α’/04

Α’/10-08-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 

Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Β/89/3.9.2012 (ΦΕΚ 2420/Β/03-09-2012) Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 

άξης και Προστασίας του Πολίτη περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας, τον Γενικό Διευθυντή Συντονισμού, του Προϊσταμένους Διευθύνσεων, τον 

Διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, τους Προϊσταμένους Τμημά

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και τους Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Ασύλου και της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής». 

   
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από το 

Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και κατά ποσοστό 15% από το Εθνικό 

εων. 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προκηρύσσει 

Απολύμανση – Οφιοαπώθηση και 
ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 

2011) «Ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης 

Υποδοχής», προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ 

μέλη για την επιστροφή των 

102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/Α/3.9.2012 και διόρθωση σφαλμάτων Φ.Ε.Κ. 176/Α/13.9.2012) 

«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 

To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που              

Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α’/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών     

Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του    

Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α’) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά    και κατάργηση 

και τις τροποποιήσεις αυτού με το Π.Δ. 88/ 2012 (ΦΕΚ143/τ.Α’/04-07-2012) και το Π.Δ. 

«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 

Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

2012) Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 

άξης και Προστασίας του Πολίτη περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 

Πολιτικής Προστασίας, τον Γενικό Διευθυντή Συντονισμού, του Προϊσταμένους Διευθύνσεων, τον 

Διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, τους Προϊσταμένους Τμημάτων της 

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και τους Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

9. Την με αριθμ. 6480/1/467κη΄/17/02/2012 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη περί Διορισμού του Νίκα Παναγιώτη του Ηλία στη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής  

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θητεία τριών (3) ετών.

 

10. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει. 

 

11. Τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ) με αριθμό 117/2009 σύμφωνα με 

την οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές 

διαδικασίες. 

 

12. Το Ν.3861/2010 <<Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε

των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

και άλλες διατάξεις>> (ΦΕΚ 112/

 

13. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

 

14. Την παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4250/2014(ΦΕΚ

 

15. Το Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α’/15

Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α’/2012) <<

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων >>.

 

16. Την με αριθμό 35130/739/9

των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

 

17. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

 

18. Το Π.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α’/1998) «Διαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής   των 

δαπανών του Δημοσίου». 

 

19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΤΠ1/161/13

Πρώτης Υποδοχής, με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών, των 

αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το οικ. έτος 2014.

 

20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΤΠ1/160/13

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, με την οποία εγκρίθηκε η Σύσταση 

Ενστάσεων και προσφυγών των διαγωνισμών  της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής  για το οικονομικό 

έτος 2014.   

 

21. Την με αριθμό ΤΠ1/95/10-01

Πρώτης Υποδοχής, με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση 

και Παραλαβής Εργασιών της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής 

οικονομικό έτος 2014. 

 

22. Τον από 18-01-2011 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2009

2014» ("Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial
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Την με αριθμ. 6480/1/467κη΄/17/02/2012 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

ρί Διορισμού του Νίκα Παναγιώτη του Ηλία στη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής  

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θητεία τριών (3) ετών.

Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε

Τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ) με αριθμό 117/2009 σύμφωνα με 

την οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές 

<<Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων   

των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

ΦΕΚ 112/Α’/2010). 

Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

άρθρου 3 του Ν.4250/2014(ΦΕΚ 74/’Α/26-03-2014). 

Το Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α’/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ.1 του 

(ΦΕΚ 14/Α’/2012) <<Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων >>. 

35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β’/2010) Απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση   

των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

Το Π.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α’/1998) «Διαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής   των 

ΤΠ1/161/13-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΟΙ-2ΣΡ) απόφαση Δ/ντή της Υπηρεσίας   

Πρώτης Υποδοχής, με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών, των 

αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το οικ. έτος 2014.

ΤΠ1/160/13-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΟΙ-ΣΛΕ) απόφαση του Διευθυντ

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, με την οποία εγκρίθηκε η Σύσταση -Συγκρότηση Επιτροπής 

Ενστάσεων και προσφυγών των διαγωνισμών  της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής  για το οικονομικό 

01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΓΙ-ΑΝΦ) απόφαση του  Διευθυντ

Πρώτης Υποδοχής, με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση - συγκρότηση Επιτροπής 

της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής για το ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου 

2011 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2009

2014» ("Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial

   
Την με αριθμ. 6480/1/467κη΄/17/02/2012 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

ρί Διορισμού του Νίκα Παναγιώτη του Ηλία στη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής  

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θητεία τριών (3) ετών. 

Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε 

Τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ) με αριθμό 117/2009 σύμφωνα με 

την οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές 

ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων   

των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ.1 του 

πιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας 

2010 (ΦΕΚ 1291/Β’/2010) Απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αύξηση   

των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

Το Π.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α’/1998) «Διαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής   των 

η Δ/ντή της Υπηρεσίας   

Πρώτης Υποδοχής, με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών, των 

αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το οικ. έτος 2014. 

απόφαση του Διευθυντή της 

Συγκρότηση Επιτροπής 

Ενστάσεων και προσφυγών των διαγωνισμών  της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής  για το οικονομικό 

ΑΝΦ) απόφαση του  Διευθυντή της Υπηρεσίας 

συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης 

για το ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου για το 

2011 «Κανονισμό για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2009-

2014» ("Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial 
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Mechanism 2009-2014"), όπως αυτός υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

βάσει του άρθρου 8.8 του Πρωτοκόλλου 38
 

23. Την υπ' αριθμ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/12

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Φ.Ε.Κ 781/’Β/28

 

24. Το Σύμφωνο Πράξης με αριθμ

 

25. Τη Συλλογική Απόφαση Ε502ΤΡΟΠ.0/15

119/24-03- 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ9Φ

την ΣΑΕ 0502 και του με αριθμό

Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε Ευρώ (

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

απεντόμωσης, απολύμανσης, οφιοαπ

Ορεστιάδας Έβρου, συνολικής δαπάνης 

ΦΠΑ ή πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 

Δεκεμβρίου 2014.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01

Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμ

διαπραγμάτευσης για το οικ. έτος 2014.

 

Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται α

αργότερο μέχρι την 31/07/2014 ημέρα 

Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του

του Πολίτη, επί της οδού Λ. Συγγρού 83, 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απ

Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της 

και ώρα 13:00. Προσφορές που κατατίθενται

και επιστρέφονται. 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

• Όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Που έχουν το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών

απολύμανσης, οφιοαπώθησης και μυοκτονίας

παρούσας διακήρυξης. 

 

2. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, με τα στοιχεία της 

διαγωνιζόμενου και τον αριθμό του διαγωνι

διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει μαζί με την προσφορά να υποβάλλουν βεβαίωση με τα 

5 

2014"), όπως αυτός υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

Πρωτοκόλλου 38b της συμφωνίας ΕΟΧ, τροποποιήθηκε και έκτοτε ισχύει.

Την υπ' αριθμ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/12-03-2014 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Φ.Ε.Κ 781/’Β/28-03-2014). 

με αριθμό πρωτ/λου : 8000/20/44-οα’/02-05-2014. 

Τη Συλλογική Απόφαση Ε502ΤΡΟΠ.0/15-07-2013(ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΦ-ΩΗΞ), την Απόφαση 14149/ΔΕ

ΒΙΞ9Φ-Β6Ν)  του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

με αριθμό 2012ΣΕ05020003. (υπό έκδοση ΣΑΕ) 

Αποφασίζουμε 

Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε Ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και,

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις εργασίες 

οφιοαπώθησης και μυοκτονίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Π.Υ.

συνολικής δαπάνης έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ #6.500,00€#

ογδόντα τέσσερα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά #5

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 5 μήνες, από την κατακύρωσή της (Αύγουστος 2014) 

1/08/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, 

προσφορών, των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης για το οικ. έτος 2014. (Λ. Συγγρού 83, 117 45 Αθήνα) 

Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται αυτοπροσώπως, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη

2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο 

Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 

Συγγρού 83, 117 45 Αθήνα (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ανωτέρω ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 

• Όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών

οφιοαπώθησης και μυοκτονίας, όπως αναφέρεται στο αντικείμενο διαγωνισμού της 

2. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, με τα στοιχεία της 

τον αριθμό του διαγωνισμού. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον 

διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει μαζί με την προσφορά να υποβάλλουν βεβαίωση με τα 

   
2014"), όπως αυτός υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

της συμφωνίας ΕΟΧ, τροποποιήθηκε και έκτοτε ισχύει. 

2014 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & 

ΩΗΞ), την Απόφαση 14149/ΔΕ-

του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  καθώς και 

με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και, 

για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις εργασίες 

στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου 

€# συμπεριλαμβανομένου 

5.284,55€# άνευ ΦΠΑ . 

(Αύγουστος 2014) και μέχρι 31 

 ενώπιον της Τριμελούς 

άτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών 

σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, το 

ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο 

Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 

(υπόψη Τμήματος Προμηθειών), και 

αραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω 

διενέργειας του διαγωνισμού 

ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες 

το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών απεντόμωσης, 

όπως αναφέρεται στο αντικείμενο διαγωνισμού της 

2. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, με τα στοιχεία της Υπηρεσίας και του 

. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον 

διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει μαζί με την προσφορά να υποβάλλουν βεβαίωση με τα 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

στοιχεία των εκπροσώπων και δεν απαιτείται

εξουσιοδοτημένη προς τούτο αρχή ή Κ.Ε.Π. 

 

3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ
 

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με :

α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους

1.ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

5.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

6.ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 που επισυνάπτονται. 

β) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

γ) Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

 

5.Το κείμενο της παρούσας 

α) θα αναρτηθεί  στο πρόγραμμα <<Διαύγεια>> και  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr

β) Η παρούσα Προκήρυξη θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ΥΔΕΑΠ

m.o.yp_tes@astynomia.gr, προκειμένου να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του

Συνόρων, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

γ) Επίσης, περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Πρώτης Υποδοχής . 

 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης

Μιγάδη Γεώργιο και Παπάζογλου Ίωνα
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απαιτείται βεβαίωση με τη γνησιότητα της υπογραφής από οποιαδήποτε 

ρος τούτο αρχή ή Κ.Ε.Π.  

3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με : 

α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους 

1.ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

β) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

θα αναρτηθεί  στο πρόγραμμα <<Διαύγεια>> και  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

t.gov.gr) 

Η παρούσα Προκήρυξη θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ΥΔΕΑΠ m.el_
, προκειμένου να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του

Συνόρων, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 

Επίσης, περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας 

σεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία μας, από 

ωνα , τηλέφωνα 210 9233107 και 25520 98912 αντίστοιχα

                             H ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝ
  ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 
 

ΚΟΛΟΒΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
 

   
με τη γνησιότητα της υπογραφής από οποιαδήποτε 

3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣΤ 

2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 

θα αναρτηθεί  στο πρόγραμμα <<Διαύγεια>> και  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

_tes@astynomia.gr και 

, προκειμένου να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του Ταμείου Εξωτερικών 

Επίσης, περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας 

παρέχονται από την Υπηρεσία μας, από τους  κ. 

98912 αντίστοιχα. 

ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΚΟΛΟΒΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ   1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ   2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ   3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ   4 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ   5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ   6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ   7 ΤΙΜΕΣ 

ΑΡΘΡΟ   8  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ   9  ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΑΡΘΡΟ 10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –

ΑΡΘΡΟ 11 ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩ

ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 13 ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΑΡΘΡΟ 14 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 15 ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 16 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17 ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 18 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 20 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 21 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΟ 23 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 24 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

Π.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 
Π.2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

• ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ
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ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ   1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΡΘΡΟ   2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ   3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ   4 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ   5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ   8  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

–ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ  1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ  2 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ  3 ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΑΡΘΡO  4 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ‘Η ΠΛΗΜΜΕΛΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ  5 ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

ΑΡΘΡΟ  6 ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ  7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ  8 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ  9 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 10 ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΑΡΘΡΟ 12 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ-ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ‘Η ΠΛΗΜΜΕΛΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

   

ΑΛΑΒΗ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ‘Η ΠΛΗΜΜΕΛΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

   

 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες 

προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.

2. Οι προσφορές μπορούν να καταθέτον

αργότερο μέχρι την 31-07-2014 ημέρα 

Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του

του Πολίτη, επί της οδού Λ. Συγγρού 83, στην Αθήνα 

με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι τη

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της 

ημερομηνία 01/08/2014 και έως 13:

ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή

οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων 

υπόψη. 

4. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν ο

Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδ

αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την 

προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης.

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού

• Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται  

15:00 μμ αδαπάνως από την έδρα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής 

Φυλακίου καθώς και  η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτ

παραλαβής της Διακήρυξης μέσω courier, η

για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

 

• Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό δύνανται να παραλαμβάνουν τεύχος Δια

του παρόντος διαγωνισμού 

α) από το Πρωτόκολλο της Κεντρικής

φαξ 210-9233119) ή από τη γραμματεία του ΚΕ.Π

β) από τη σχετική ανάρτηση στους ακόλουθους

www.eprocurement.gov.gr.       

 

• Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγων

στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, 

ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Υ.Π.Υ. να έχει στη διάθεση της κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες 

προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 

προσφορές μπορούν να καταθέτονται αυτοπροσώπως σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη το 

2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο 

Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 

Συγγρού 83, στην Αθήνα (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), και παραλαμβάνονται 

με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι τη

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και 

ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα 

τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται 

4. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 

Υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 

των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την 

ναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των 

προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης. 

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

  σε έντυπη μορφή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09

μμ αδαπάνως από την έδρα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και από τη γραμματεία του ΚΕ.Π

η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier. Στην περί

μέσω courier, η Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής  δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη 

για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό δύνανται να παραλαμβάνουν τεύχος Δια

Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού 83, Αθήνα, τηλ.210

ή από τη γραμματεία του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου. 

από τη σχετική ανάρτηση στους ακόλουθους διαδικτυακούς τόπους www.diavgeia.gov.gr

• Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο μ

νων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονι

να έχει στη διάθεση της κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη.

   

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες 

ται αυτοπροσώπως σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη το 

ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο 

Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 

(υπόψη Τμήματος Προμηθειών), και παραλαμβάνονται 

με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Παρασκευή, 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και 

προσφορές δεν τηρούν τα 

παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται 

περιέρχονται στην 

είναι αρμόδιο και για την 

συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των 

σε έντυπη μορφή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00πμ με 

και από τη γραμματεία του ΚΕ.Π.Υ. 

ε με courier. Στην περίπτωση 

δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό δύνανται να παραλαμβάνουν τεύχος Διακήρυξης 

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού 83, Αθήνα, τηλ.210-9285120, 

Έβρου.  

.diavgeia.gov.gr  και  

σχετικό έντυπο με τα 

τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 

να έχει στη διάθεση της κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη. 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

• Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο δι

πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Υ

αντίγραφο.  

Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγων

παρεληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 

• Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική 

μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : 

περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης 

Υποδοχής. 
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• Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 

με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον 

ιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Υ.Π.Υ και να ζητήσουν νέο πλήρες 

τας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική 

τύου στη διεύθυνση : www.diavgeia.gov.gr και www.eprocurement

περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης 

   
την ελέγξουν από άποψη 

τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον 

και να ζητήσουν νέο πλήρες 

πληρότητας του 

• Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική 

eprocurement.gov.gr. Επίσης, 

περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

   

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

 

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη διενεργεί:

1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συλλογή γραπτών σφραγισμένων

διατάξεις του Ν.2286/95 και του Π.Δ. 118/07,  για την 

οφιοαπώθησης και μυοκτονίας στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου. 

χαμηλότερη τιμή προσφοράς χωρίς

τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους  της  διακήρυξης . 

 2. Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών 

πεντακοσίων ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

κατά ποσοστό 85% από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και 

κατά ποσοστό 15% από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων .

Οι προσφορές θα αποσταλθούν, θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή,  την 

Παρασκευή, 01/08/2014 και ώρα 13:00

83, Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/95, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παρ. 12 

του Ν. 2286/95 και το Π.Δ. 118/2007.

Όσοι επιθυµούν να λάβουν μέρος στο

προσφορές τους, το αργότερο µέχρι την

Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (

Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτ

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση  ότι αυτές θα περιέρχονται μέχρι 

την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της 

ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών την 

Ημερομηνία της διαδικασίας ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η 

13:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ουδεμία ευθύνη 

φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα παραληφθούν.

 Οι προσφορές, που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν 

τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες (ημερολογιακές), προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα 

αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρ

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία φακέλου προσφοράς, θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα 

μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 

υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και οι οποίες 

Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην Τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά 

στοιχεία, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
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Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη διενεργεί:

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

διαγωνισμό με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών σύμφωνα με τις 

95 και του Π.Δ. 118/07,  για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης 

το ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η 

χωρίς ΦΠΑ και αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχ

τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους  της  διακήρυξης .  

παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 6.

ώ)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογι

κατά ποσοστό 85% από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και 

κατά ποσοστό 15% από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων . 

Οι προσφορές θα αποσταλθούν, θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή,  την 

13:00, στα γραφεία της  Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, Συγγρού 

83, Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/95, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παρ. 12 

του Ν. 2286/95 και το Π.Δ. 118/2007. 

έρος στον διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν ή να αποστείλουν τις 

προσφορές τους, το αργότερο µέχρι την 31/07/2014, ηµέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Λεωφ. Συγγρού 83, 11745 Αθήνα). 

Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση  ότι αυτές θα περιέρχονται μέχρι 

ενη εργάσιμη ημέρα της ανωτέρω ημερομηνίας, όπου και θα γίνει η διαδικασία του 

ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών την Παρασκευή 01/08/2014 και ώρα 13:00

Ημερομηνία της διαδικασίας ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η 

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ουδεμία ευθύνη 

φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα παραληφθούν.

Οι προσφορές, που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν 

τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες (ημερολογιακές), προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, 

Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία φακέλου προσφοράς, θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα 

μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν 

αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και οι οποίες δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην Τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά 

στοιχεία, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.     

   

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη διενεργεί: 

προσφορών σύμφωνα με τις 

απεντόμωσης – απολύμανσης – 

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η 

και αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως 

.500,00€ (έξι χιλιάδων 

βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 

κατά ποσοστό 85% από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και 

Οι προσφορές θα αποσταλθούν, θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή,  την 

, στα γραφεία της  Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, Συγγρού 

83, Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/95, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παρ. 12 

ν διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν ή να αποστείλουν τις 

13:00 στο Πρωτόκολλο της 

οπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier, και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση  ότι αυτές θα περιέρχονται μέχρι 

, όπου και θα γίνει η διαδικασία του 

13:00.  

Ημερομηνία της διαδικασίας ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η 01/08/2014 και ώρα 

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ουδεμία ευθύνη 

φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα παραληφθούν. 

Οι προσφορές, που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν 

τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες (ημερολογιακές), προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα 

όνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, 

Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία φακέλου προσφοράς, θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα 

αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν 

να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην Τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς 

εξής: καθαρή εφαρμογής (τιμή μονάδος) 

– συνολική δαπάνη προσφοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και να συμπληρώνουν κα

σχετικό πίνακα Οικονομικής Προσφοράς.  Οι τιμές των προσφορών θα πρέπει να εκφράζονται σε Ευρώ 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή η προσφορά δεν 

εκφράζεται σε Ευρώ (€), η προσφορά απορρίπτεται ως 

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με τη μικρότερη συνολική τιμή 

διάστημα ισχύος της σύμβασης, εφόσον 

τεχνικές περιγραφές της παρούσας πρόσκλησης, όπως αυτές αναφέρ

υποψήφιοι υποβάλουν προσφορά  για το σύνολο των υπό 

Π.1.), σε κάθε όμως περίπτωση θα καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, το σύνολο 

υποβάλλει προσφορά.   

Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων

0,10%: Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Χαρτόσημο 3% επί των κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ποσού του χαρτ

Φόρος Εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας (

χορηγείται βεβαίωση Ν.2198/1994 άρθρο 24  παρ.1).

 

Τέλος, μετά την κατάθεση των προσφορών, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι υποψήφιοι 

προμηθευτές μπορούν να παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 

κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας

οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παρα

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.

Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Συγγρού 83– 11745 Αθήνα, 

Τηλέφωνο  2109233107  & FAX 2109233119.

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο π.δ.118/2007 ¨Κανονισμός Προμηθε
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) 
3.2. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές ισχύουν και 

δεσμεύουν τους προσφέροντες επί εκατόν είκοσι

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου

ως απαράδεκτη . 
3.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

3.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα) .

3.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τ

3.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
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ντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους ανά 

(τιμή μονάδος) – συνολική καθαρή αξία αριθμού εφαρμογών 

συνολική δαπάνη προσφοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και να συμπληρώνουν κα

σχετικό πίνακα Οικονομικής Προσφοράς.  Οι τιμές των προσφορών θα πρέπει να εκφράζονται σε Ευρώ 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή η προσφορά δεν 

, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με τη μικρότερη συνολική τιμή προσφοράς

, εφόσον οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

παρούσας πρόσκλησης, όπως αυτές αναφέρονται στον Πίνακα Π.1. 

υποψήφιοι υποβάλουν προσφορά  για το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών (σύμφωνα με τον Πίνακα 

Π.1.), σε κάθε όμως περίπτωση θα καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, το σύνολο υπηρεσιών 

νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι:  

Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

των κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ποσού του χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Σ. 

ρος Εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας (άρθρο 55 παρ. 1 εδάφιο (στ) του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α,

χορηγείται βεβαίωση Ν.2198/1994 άρθρο 24  παρ.1). 

Τέλος, μετά την κατάθεση των προσφορών, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι υποψήφιοι 

πορούν να παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 

κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του 

οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. 

11745 Αθήνα, Οικονομικό Τμήμα - Γραφείο Προμηθειών  

2109233119. 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο π.δ.118/2007 ¨Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)¨, στην Ελληνική γλώσσα, 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) . 

ρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές ισχύουν και 

επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

Α» (με κεφαλαία γράμματα) . 

Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

   
τους ανά μηνιαία εφαρμογή ως 

αριθμού εφαρμογών - συνολική αξία ΦΠΑ 

συνολική δαπάνη προσφοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και να συμπληρώνουν και υπογράφουν τον 

σχετικό πίνακα Οικονομικής Προσφοράς.  Οι τιμές των προσφορών θα πρέπει να εκφράζονται σε Ευρώ (€). 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή η προσφορά δεν 

προσφοράς για όλο το χρονικό 

καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις 

ονται στον Πίνακα Π.1. Οι 

(σύμφωνα με τον Πίνακα 

υπηρεσιών για τις οποίες 

των κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

άρθρο 55 παρ. 1 εδάφιο (στ) του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α, 

Τέλος, μετά την κατάθεση των προσφορών, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι υποψήφιοι 

πορούν να παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 

, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του 

πάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

Γραφείο Προμηθειών   

.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα 
ιών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)¨, στην Ελληνική γλώσσα, 

ρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές ισχύουν και 

(120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

3.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .

3.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα . 

 

3.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς

ειδικότερα τα εξής : 

3.4.1. Στον «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ» τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
3.4.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετού
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
3.4.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟ
3.4.4. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου . 
3.4.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά σ

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

3.5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμε

έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου .

 

3.6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 

έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 

υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την αιτιολογημένη κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. 

 

3.7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, 

3.7.1. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμετ

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται 

από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο
από την ίδια Επιτροπή. 

3.7.2. Ο παραπάνω νέος φάκελος, που περιέχει τους σφραγισμένους φακέλους με τα οικονομικά στοιχεία 

των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρεται στην 

Επιτροπή, για την αποσφράγιση των σφραγισμένων φακέλων με τ

προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές.

3.7.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση 

των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται .
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Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού . 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 

.4.1. Στον «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ» τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

.4.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

.4.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟ

.4.4. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, 

να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα

τους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε, ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα»

αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμε

έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου . 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 

έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 

υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την αιτιολογημένη κρίση του οργάνου 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας 

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

 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν

ζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο . 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται 

τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται 

Ο παραπάνω νέος φάκελος, που περιέχει τους σφραγισμένους φακέλους με τα οικονομικά στοιχεία 

των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρεται στην 

Επιτροπή, για την αποσφράγιση των σφραγισμένων φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία μόνο των 

προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση 

των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται .

   

τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 

.4.1. Στον «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ» τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

νται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 

.4.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» . 

.4.4. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, 

υσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε, ο 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 

αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 

έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 

. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 

υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την αιτιολογημένη κρίση του οργάνου 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας 

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

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

ως εκπρόθεσμες. 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται 

, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται 

Ο παραπάνω νέος φάκελος, που περιέχει τους σφραγισμένους φακέλους με τα οικονομικά στοιχεία 

των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρεται στην 

α οικονομικά στοιχεία μόνο των 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση 

των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται . 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

3.7.4. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

- Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν, ορίζεται σε τρείς (3) 
εργάσιμες ημέρες από την επομένη 
- Ο συμμετέχων που λαμβάνει γνώση του σχετικού φακέλου, κατά τον ως άνω χρόνο πρόσβασης, θα 

υπογράψει, σε σχετική κατάσταση, που θα τηρεί για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία διενέργειας του 

διαγωνισμού και θα αποτελεί το μοναδ

3.8. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, 

αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο 

Διακήρυξης . 

3.8.1. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισμού από το διαγωνισμό . 
3.9. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων παροχών 
υπηρεσιών, σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδ
διακήρυξης. 
3.9.1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές 
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.9.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υ

γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

3.10. Επισημαίνεται ότι: 

3.10.1. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.

Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβά

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

3.10.2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.10.3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτον
3.10.4. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα καλύπτουν το σύνολο των απαιτούμενων από την 
παρούσα διακήρυξη προϊόντων και υπηρεσιών.
3.10.5. Μετά από την αποσφράγιση των προσφορών κατά την ανωτέρω διαδικασία, έπονται τα παρακάτω 

στάδια: 

Ι. Αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών: Αρχικώς, η Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

δικαιολογητικά συμμετοχής, προκειμένου να καταλήξει στις κατ’ αρχήν αποδεκτές υποβληθε

προσφορές και εν συνεχεία γνωμοδοτεί ποιες από τις αυτές (κατ’ αρχήν αποδεκτές προσφορές) είναι και 

τεχνικά αποδεκτές. Στη συνέχεια, υποβάλλει τη γνωμοδότησή της στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο, που την 

εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα, διαβιβάζοντας

ΙΙ. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του παραπάνω σταδίου, 

η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων της 

οικονομικής προσφοράς των αποδεκτών προσφορών. Οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του 

διαγωνισμού εξετάζουν μετά το άνοιγμα των φακέλων και τη μονογραφή από τα μέλη της Επιτροπής, τις 

οικονομικές προσφορές των συνδιαγωνιζομένων τους.

III. Αξιολόγηση προσφορών: Μετά την αποσφράγι

διενέργειας του διαγωνισμού αξιολογεί τις προσφορές με βάση το άρθρο 20 του π.δ.118/2007 ‘’Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)’’, προκειμένου να αναδείξει τον προσωρινό Ανάδοχο. Στη συνέχεια, 

υποβάλλει τη γνωμοδότησή της στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο, που την εγκρίνει ή απορρίπτει 

αιτιολογημένα, διαβιβάζοντας την απόφασή του στους συμμετέχοντες και καλώντας τον προσωρινό 

Ανάδοχο να υποβάλει το φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης

της παρούσας Διακήρυξης. Στους συμμετέχοντες που υπέβαλαν έγκυρη οικονομική προσφορά παρέχεται 
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Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. 

Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν, ορίζεται σε τρείς (3) 
 της ημερομηνίας αποσφράγισής τους . 

Ο συμμετέχων που λαμβάνει γνώση του σχετικού φακέλου, κατά τον ως άνω χρόνο πρόσβασης, θα 

υπογράψει, σε σχετική κατάσταση, που θα τηρεί για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία διενέργειας του 

διαγωνισμού και θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για το χρόνο γνώσης αυτού.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα δικαιολογητικά  όπως 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

.9. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων παροχών 
υπηρεσιών, σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις του 

9.1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές 
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, μετά από προηγούμενη 

γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

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

υκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.

Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 

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

.10.2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

.10.3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

.10.4. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα καλύπτουν το σύνολο των απαιτούμενων από την 
παρούσα διακήρυξη προϊόντων και υπηρεσιών. 

Μετά από την αποσφράγιση των προσφορών κατά την ανωτέρω διαδικασία, έπονται τα παρακάτω 

ση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών: Αρχικώς, η Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

δικαιολογητικά συμμετοχής, προκειμένου να καταλήξει στις κατ’ αρχήν αποδεκτές υποβληθε

προσφορές και εν συνεχεία γνωμοδοτεί ποιες από τις αυτές (κατ’ αρχήν αποδεκτές προσφορές) είναι και 

τεχνικά αποδεκτές. Στη συνέχεια, υποβάλλει τη γνωμοδότησή της στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο, που την 

εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα, διαβιβάζοντας πάραυτα την απόφασή του στους συμμετέχοντες.

Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του παραπάνω σταδίου, 

η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων της 

ων αποδεκτών προσφορών. Οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του 

διαγωνισμού εξετάζουν μετά το άνοιγμα των φακέλων και τη μονογραφή από τα μέλη της Επιτροπής, τις 

οικονομικές προσφορές των συνδιαγωνιζομένων τους. 

Αξιολόγηση προσφορών: Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η αρμόδια Υπηρεσία 

διενέργειας του διαγωνισμού αξιολογεί τις προσφορές με βάση το άρθρο 20 του π.δ.118/2007 ‘’Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)’’, προκειμένου να αναδείξει τον προσωρινό Ανάδοχο. Στη συνέχεια, 

η γνωμοδότησή της στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο, που την εγκρίνει ή απορρίπτει 

αιτιολογημένα, διαβιβάζοντας την απόφασή του στους συμμετέχοντες και καλώντας τον προσωρινό 

Ανάδοχο να υποβάλει το φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 2

της παρούσας Διακήρυξης. Στους συμμετέχοντες που υπέβαλαν έγκυρη οικονομική προσφορά παρέχεται 

   
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν 

Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν, ορίζεται σε τρείς (3) 

Ο συμμετέχων που λαμβάνει γνώση του σχετικού φακέλου, κατά τον ως άνω χρόνο πρόσβασης, θα 

υπογράψει, σε σχετική κατάσταση, που θα τηρεί για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία διενέργειας του 

ικό αποδεικτικό στοιχείο για το χρόνο γνώσης αυτού. 

, τα δικαιολογητικά  όπως 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσας 

1. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

.9. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων παροχών - 
απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της 

9.1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις της 

πό αίρεση, μετά από προηγούμενη 

γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

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

υκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

νονται υπόψη μόνο εκείνες 

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

.10.4. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα καλύπτουν το σύνολο των απαιτούμενων από την 

Μετά από την αποσφράγιση των προσφορών κατά την ανωτέρω διαδικασία, έπονται τα παρακάτω 

ση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών: Αρχικώς, η Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

δικαιολογητικά συμμετοχής, προκειμένου να καταλήξει στις κατ’ αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες 

προσφορές και εν συνεχεία γνωμοδοτεί ποιες από τις αυτές (κατ’ αρχήν αποδεκτές προσφορές) είναι και 

τεχνικά αποδεκτές. Στη συνέχεια, υποβάλλει τη γνωμοδότησή της στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο, που την 

πάραυτα την απόφασή του στους συμμετέχοντες. 

Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του παραπάνω σταδίου, 

η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων της 

ων αποδεκτών προσφορών. Οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του 

διαγωνισμού εξετάζουν μετά το άνοιγμα των φακέλων και τη μονογραφή από τα μέλη της Επιτροπής, τις 

ση των οικονομικών προσφορών, η αρμόδια Υπηρεσία 

διενέργειας του διαγωνισμού αξιολογεί τις προσφορές με βάση το άρθρο 20 του π.δ.118/2007 ‘’Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)’’, προκειμένου να αναδείξει τον προσωρινό Ανάδοχο. Στη συνέχεια, 

η γνωμοδότησή της στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο, που την εγκρίνει ή απορρίπτει 

αιτιολογημένα, διαβιβάζοντας την απόφασή του στους συμμετέχοντες και καλώντας τον προσωρινό 

25 του Παραρτήματος Γ 

της παρούσας Διακήρυξης. Στους συμμετέχοντες που υπέβαλαν έγκυρη οικονομική προσφορά παρέχεται 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

πρόσβαση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, για τον έλεγχό τους. 

IV. Μετά τη μονογραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Υπηρεσία 

διενέργειας του διαγωνισμού, αυτή υποβάλλει τη γνωμοδότησή της στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο, που 

την εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα, διαβιβάζοντας την απόφασή του στον οριστικό ανάδοχο, ο

καλείται εντός προθεσμίας να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 της 

παρούσας. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυµούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν ή να αποστείλουν τις 

προσφορές τους, το αργότερο μέχρι την

Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού 83, 11745 Αθήνα).

 

Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό.

 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση  ότι 

την ανωτέρω ημερομηνία, όπου και θα γίνει η διαδικασία του ανοίγματος και α

προσφορών την Παρασκευή 01/08/2014

Ημερομηνία της διαδικασίας ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται 

13:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ουδεμία ευ

φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα παραληφθούν.

Προσφορές που κατατίθενται μετά 

επιστρέφονται. 

Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον 

προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα αποσφράγισης των προσφορών. 

ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη

Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία φακέλου προσφοράς, θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή

μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν 

υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και οι οποίες ενδέχεται να είναι στην Αγγλική 

γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην Τεχν

τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.    

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 

επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 13 του Π. Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/10

ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
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πρόσβαση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών 

λεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Υπηρεσία 

διενέργειας του διαγωνισμού, αυτή υποβάλλει τη γνωμοδότησή της στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο, που 

την εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα, διαβιβάζοντας την απόφασή του στον οριστικό ανάδοχο, ο

καλείται εντός προθεσμίας να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 της 

ΑΡΘΡΟ 4.  
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
έρος στον διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν ή να αποστείλουν τις 

έχρι την 31/07/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 

Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Συγγρού 83, 11745 Αθήνα). 

Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό.

ροσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση  ότι –αυτές θα περιέρχονται μέχρι 

, όπου και θα γίνει η διαδικασία του ανοίγματος και α

/2014 και ώρα 13:00.  

Ημερομηνία της διαδικασίας ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται 

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ουδεμία ευ

φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα παραληφθούν.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 

Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημ

προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία φακέλου προσφοράς, θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή

μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν 

υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και οι οποίες ενδέχεται να είναι στην Αγγλική 

γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην Τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά 

τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.     

 
ΑΡΘΡΟ 5. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

διενέργειας του διαγωνισμού.  

Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του 

8/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/10-7-2007) και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους 

ν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

   
πρόσβαση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών 

λεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Υπηρεσία 

διενέργειας του διαγωνισμού, αυτή υποβάλλει τη γνωμοδότησή της στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο, που 

την εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα, διαβιβάζοντας την απόφασή του στον οριστικό ανάδοχο, ο οποίος 

καλείται εντός προθεσμίας να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 της 

έρος στον διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν ή να αποστείλουν τις 

13:00 στο Πρωτόκολλο της 

Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό. 

ροσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier, και 

αυτές θα περιέρχονται μέχρι 

, όπου και θα γίνει η διαδικασία του ανοίγματος και αξιολόγησης των 

Ημερομηνία της διαδικασίας ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η 01/08/2014 και ώρα 

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ουδεμία ευθύνη 

φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα παραληφθούν. 

, είναι εκπρόθεσμες και 

εκατόν είκοσι (120) ημέρες (ημερολογιακές), 

Προσφορά που ορίζει χρόνο 

Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία φακέλου προσφοράς, θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα 

μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν 

υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και οι οποίες ενδέχεται να είναι στην Αγγλική 

ική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά 

εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του 

και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 

διακήρυξη. 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 

απαράδεκτες. 

 

6.1. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ποσοστού 5%
ΦΠΑ. 
6.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. 

6.2.1  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ.5 του π.δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών

(Κ.Π.Δ.)». 

6.2.2.Κατα τα λοιπά ισχύουν τα ανα

Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 

 

7.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο 
ορίζεται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή του 

δε ολογράφως και αριθμητικώς. 

7.2. Προσφορά που δεν δίνει τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 
7.3. Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραμένουν 

σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

απαράδεκτη . 
7.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφε
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7.5. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 
Ι. Τιμή μηνιαίας εφαρμογής άνευ Φ.Π.Α.

κάθε είδους δαπανών. 

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμ

(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

IΙΙ. Συνολική τιμή εφτά (7) μηνιαίων

κάθε είδους κρατήσεων. 

7.6. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται αποκ
σύνολο του διαστήματος της σύμβασης,
7.7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα 

πάροχο στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προ

παρέχει τα στοιχεία αυτά. 

7.8. Αν για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών η προσφορά φαίνεται 

60/2007 (Α΄-64)] σε σχέση με το αντικείμενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν απορρίψει την π

θα ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.

7.9. Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι:
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

ή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

συμμετοχής ποσοστού 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, 

υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 

ντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ.5 του π.δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών

αφερόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΙΜΕΣ 
μόνο σε ΕΥΡΩ για παροχή υπηρεσιών, στον τόπο και με τον τρόπο που 

ρίζεται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ της παρούσας διακήρυξης, θα αναγράφονται 

.2. Προσφορά που δεν δίνει τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 

Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραμένουν 

σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως 

.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

Φ.Π.Α., σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και 

Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. 

(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

ν εφαρμογών με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και 

.6. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής 
σύνολο του διαστήματος της σύμβασης,  άνευ Φ.Π.Α. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επί τη βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να 

Αν για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή 
64)] σε σχέση με το αντικείμενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν απορρίψει την π

σεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.

Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι: 

   
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

ή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 

επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, 

υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ.5 του π.δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 

φερόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών 

σε ΕΥΡΩ για παροχή υπηρεσιών, στον τόπο και με τον τρόπο που 

της παρούσας διακήρυξης, θα αναγράφονται 

.2. Προσφορά που δεν δίνει τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 

Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραμένουν 

Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως 

ρόμενη τιμή, η προσφορά 

, σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και 

(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και 

προσφερθείσας τιμής για το 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης, να ζητήσει από τον 

σφερομένων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να 

ασυνήθιστα χαμηλή [άρθρο 52 Π.Δ. 

64)] σε σχέση με το αντικείμενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν απορρίψει την προσφορά αυτή, 

σεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

0,10%: Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Χαρτόσημο 3% επί των κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ποσού του χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Σ.

Φόρος Εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας (
151/Α, χορηγείται βεβαίωση Ν.2198/1994 άρθρο 24

7.10. Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με τη μικρότερη συνολική τιμή προσφοράς 

διάστημα ισχύος της σύμβασης, εφόσον 

περιγραφές της παρούσας πρόσκλησης

υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των 

όμως περίπτωση θα καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, το σύνολο των 

προδιαγραφών αυτών για τις οποίες 

 

8.1. Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνεται με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα

όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές

αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. 

8.2. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σ

εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τις υπηρεσίες του μέσα στον συμβατό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε.

Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας το έργο, 

του συμβατικού χρόνου, η Υπηρεσία δικαιούται να προσλάβει ανάδοχο. Η νέα τιμή και τυχόν προκύπτουσα 

διαφορά βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, 

ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγ

των διατάξεων του άρθρου 34 του π.δ.118/2007.

 

9.1. Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, κάθε μήνα, με την 

τιμολόγηση αυτών, απολογιστικά και με χ

της ΤτΕ, στο όνομα του αναδόχου από τον υπόλογο 

2012ΣΕ05020003 με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολ

οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους και εφόσον υποβληθούν αρμοδίως, τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά.  Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

- Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υπηρεσιών.

- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

9.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει

παρασχεθείσες υπηρεσίες του προηγουμένου μηνός, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής που 

τον αφορούν, στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου.
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Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

ημο 3% επί των κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ποσού του χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Σ. 

Φόρος Εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας (άρθρο 55 παρ. 1 εδάφιο (στ) του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 
198/1994 άρθρο 24  παρ.1). 

 
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με τη μικρότερη συνολική τιμή προσφοράς 

, εφόσον οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

περιγραφές της παρούσας πρόσκλησης, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Δ

υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών (σύμφωνα με τον Πίνακα Π.

όμως περίπτωση θα καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπηρεσιών

 υποβάλλει προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

θα γίνεται με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα

όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης (Περιγρά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) και η παραλαβή τους θα γίνεται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας, που διορίζεται από την 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ’

εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τις υπηρεσίες του μέσα στον συμβατό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε. 

Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας το έργο, πριν την ημερομηνία λήξης 

του συμβατικού χρόνου, η Υπηρεσία δικαιούται να προσλάβει ανάδοχο. Η νέα τιμή και τυχόν προκύπτουσα 

διαφορά βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, 

ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγύησης και των κυρώσεων που θα του επιβληθούν, κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 34 του π.δ.118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, κάθε μήνα, με την 

τιμολόγηση αυτών, απολογιστικά και με χρηματικό Ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου, με έκδοση επιταγής 

στο όνομα του αναδόχου από τον υπόλογο διαχειριστή της ΣΑΕ 0502

με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών της περιοχής του, μετά την 

ιοτική και ποσοτική παραλαβή τους και εφόσον υποβληθούν αρμοδίως, τα προβλεπόμενα 

Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

και ποιοτικής παραλαβής των υπηρεσιών. 

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. (για ποσά πάνω από 1.500,00€ και 3.000,00

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, τα σχετικά με τις 

σίες του προηγουμένου μηνός, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής που 

τον αφορούν, στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου. 

   

ημο 3% επί των κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

άρθρο 55 παρ. 1 εδάφιο (στ) του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με τη μικρότερη συνολική τιμή προσφοράς για το συνολικό 

καλύπτουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις τεχνικές 

αράρτημα Δ. Οι υποψήφιοι 

(σύμφωνα με τον Πίνακα Π.2.), σε κάθε 

υπηρεσιών και των τεχνικών 

θα γίνεται με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του αναδόχου, 

Απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης (Περιγράφονται 

και η παραλαβή τους θα γίνεται από την Επιτροπή 

, που διορίζεται από την 

ύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ’ αυτή 

εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τις υπηρεσίες του μέσα στον συμβατό χρόνο ή στον χρόνο 

πριν την ημερομηνία λήξης 

του συμβατικού χρόνου, η Υπηρεσία δικαιούται να προσλάβει ανάδοχο. Η νέα τιμή και τυχόν προκύπτουσα 

διαφορά βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, 

ύησης και των κυρώσεων που θα του επιβληθούν, κατ’ εφαρμογή 

Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, κάθε μήνα, με την 

χου, με έκδοση επιταγής 

ΣΑΕ 0502 και τον με αριθμό 

ογητικών της περιοχής του, μετά την 

ιοτική και ποσοτική παραλαβή τους και εφόσον υποβληθούν αρμοδίως, τα προβλεπόμενα 

και 3.000,00€ αντίστοιχα.) 

εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, τα σχετικά με τις 

σίες του προηγουμένου μηνός, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής που 
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9.3. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 

Κεφαλαίου της παρούσας διακήρυξης.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
10.1.Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, 

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

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

αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον 

οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 

10.2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, ως εξής:

α)Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:

Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερ

λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο του φορέα που διενεργεί 

το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την διενέργεια του διαγωνισμού. 

β)Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε 

προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της 

επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γν

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση 

μετά από γνωμοδότηση αυτού. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του 

οποίου στρέφεται, εντός δύο ( 2 ) ημερών από της υποβολής της.

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

τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή 

παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. 

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

οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 

αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 

λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

δ)Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατ

πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ/τος 118/07, μέσα σε χρονικό διάστημα 

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

κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.

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

μειοδότη  κατά  του  οποίου  στρέφεται.  Η  ένσταση  εξετάζεται  από  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό συλλογικό  

όργανο  και  το  αποφασίζον  όργανο  εκδίδει  την  σχετική  απόφασή  του  το  αργότερο  σε δέκα ( 10 ) 

εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

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

δεν γίνονται δεκτές. 

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

της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του 

σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτ
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Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.9 του άρθρου 

Κεφαλαίου της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
.Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, 

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

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

αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον 

οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8
α
 του Π.Δ. 118/07.

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, ως εξής:

α)Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 

Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερ

ήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο του φορέα που διενεργεί 

το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από 

β)Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε 

ή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της 

επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση 

σταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του 

οποίου στρέφεται, εντός δύο ( 2 ) ημερών από της υποβολής της. 

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

τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή 

παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.  

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

ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 

αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 

λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

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

πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ/τος 118/07, μέσα σε χρονικό διάστημα 

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

ης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

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

μειοδότη  κατά  του  οποίου  στρέφεται.  Η  ένσταση  εξετάζεται  από  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό συλλογικό  

το  αποφασίζον  όργανο  εκδίδει  την  σχετική  απόφασή  του  το  αργότερο  σε δέκα ( 10 ) 

εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 

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

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

της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του 

σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 

   
.9 του άρθρου 7 του Α 

.Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, 

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

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

αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον 

του Π.Δ. 118/07. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, ως εξής: 

Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία 

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό  και 

το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από 

β)Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε 

ή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της 

ώση του σχετικού φακέλου.  

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση 

σταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του 

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

τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή 

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

ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 

αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 

ακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και 

πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ/τος 118/07, μέσα σε χρονικό διάστημα 

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

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

μειοδότη  κατά  του  οποίου  στρέφεται.  Η  ένσταση  εξετάζεται  από  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό συλλογικό  

το  αποφασίζον  όργανο  εκδίδει  την  σχετική  απόφασή  του  το  αργότερο  σε δέκα ( 10 ) 

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

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

της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του 
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10.5.Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ/τος 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 

και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ( 30 ) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 

της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.

Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του  φορέα όργανο, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογ

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

10.6.Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του 

Π.Δ.118/2007, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ  του 

εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί  

να  είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο 

αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε 

αιτία”). 

 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτ

γνωμοδότηση του, µπορεί να προτείνει: 

 

α. Κατακύρωση του έργου παροχής υπηρεσιών 

μυοκτονίας στο ΚΕ.Π.Υ Φυλακίου Ορεστιάδας και σύ

εφαρμογών θα γίνεται κατόπιν εντολής που θα παίρνει ο ανάδοχος από τον αρ

Φυλακίου υπό την παρουσία του και 

 

β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε  τροποποίηση ή µη των όρων.

 

γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγ

όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 

 
δ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των

των περ. α και β της παρ.2 του άρθρου 20 του Π.

 
ε. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: 

 
i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισµού είτε λόγω αλλα

τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να γίνει.

 

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συ

 
ζ. Εφόσον υποβληθεί ή τελικά γίνει αποδεκτή µία µόνο προσφορά κα

στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, 

ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. 

Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι π

ολοκληρώνεται µε διαπραγμάτευση της τιµής.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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.Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ/τος 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 

προθεσμία τριάντα ( 30 ) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 

της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του  φορέα όργανο, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του 

Π.Δ.118/2007, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ  του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις 

εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί  

να  είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο 

ο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 21 του Κ.Π.∆. -  Π.Δ. 

όδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτ

γνωμοδότηση του, µπορεί να προτείνει:  

παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης 

ΚΕ.Π.Υ Φυλακίου Ορεστιάδας και σύμφωνα µε τον όρο ότι η εκτέλεση 

πιν εντολής που θα παίρνει ο ανάδοχος από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΕ.Π.Υ 

Φυλακίου υπό την παρουσία του και μετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.

Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε  τροποποίηση ή µη των όρων.

Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγ

όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.  

. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των

των περ. α και β της παρ.2 του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007.  

Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις:  

i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισµού είτε λόγω αλλα

τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να γίνει.

οσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 

ή τελικά γίνει αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά 

ών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, 

διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.  

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

µε διαπραγμάτευση της τιµής. 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   
.Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ/τος 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 

προθεσμία τριάντα ( 30 ) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του  φορέα όργανο, 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις 

εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί  

να  είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο 

ο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε 

Π.Δ. 118/2007) 
όδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογημένη 

απολύμανσης – οφιοαπώθησης και 

φωνα µε τον όρο ότι η εκτέλεση των σχετικών 

όδιο υπάλληλο του ΚΕ.Π.Υ 

ετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. 

Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε  τροποποίηση ή µη των όρων.  

Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 

 

. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπό στοιχείων I και ΙΙ 

 

i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισµού είτε λόγω αλλαγών στην 

τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να γίνει. 

αταίωση.  

ι εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά 

ών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, 

αραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών και η παραλαβή αυτών, καθώς και η σύνταξη κάθε 

μήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτ

Παραλαβής Εργασιών, που διορίζεται από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.

 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των άρ
138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 
ετών. 

 

14.1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση τ

ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

1. Την περιγραφή της ζητούμενης παροχής υπηρεσιών.

2. Την έκταση αυτής. 

3. Την τιμή. 

4. Την αναθέτουσα αρχή για την οποία προορίζεται η παροχή υπηρεσιών.

5. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλ

αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.

6. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

14.2. Με την ανακοίνωση κατακύρωσης, η σύμβαση θεωρείται ως

σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

14.3. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη παροχή υπηρεσιών, υποχρεούται να 

προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλε
14.4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

 

15.1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης

υπογράφεται και από το δύο συμβαλλόμενα μέρη

15.2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη 

γ. Την περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας

δ. Την τιμή 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης 

ζ . Τις τεχνικές προδιαγραφές των ζητο

η. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 

θ. Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

ι. Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές

κ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 

15.3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμέ

προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

15.4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς 

τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής . 
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Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών και η παραλαβή αυτών, καθώς και η σύνταξη κάθε 

μήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής Εργασιών, που διορίζεται από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των άρ
138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση των ζητούμενων υπηρεσιών

λαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

Την περιγραφή της ζητούμενης παροχής υπηρεσιών. 

Την αναθέτουσα αρχή για την οποία προορίζεται η παροχή υπηρεσιών. 

Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλ

αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

Με την ανακοίνωση κατακύρωσης, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 

σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

ηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη παροχή υπηρεσιών, υποχρεούται να 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλε
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση,

υπογράφεται και από το δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των ζητούμενων υπηρεσιών και τουλάχιστον τα εξής:

Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 

παρεχόμενης υπηρεσίας και την έκταση (ποσότητα) αυτής 

Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ζητούμενων υπηρεσιών 

των ζητούμενων υπηρεσιών 

Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά, 

προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς 

μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας 

   
Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών και η παραλαβή αυτών, καθώς και η σύνταξη κάθε 

ικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 
138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 

ων υπηρεσιών, αποστέλλεται σχετική 

Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της 

ηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη παροχή υπηρεσιών, υποχρεούται να 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα 

Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση, που 

και τουλάχιστον τα εξής: 

Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές 

στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά, 

προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς 

μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

15.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων σχετικά 

με την απεντόμωση, απολύμανση, οφι

το διάστημα ισχύος της σύμβασης. 
β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρε

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις και τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
16.1. Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται αποκλεισ

από το Ελληνικό Δίκαιο. 

16.2. Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας 

εκτέλεση της Σύμβασης, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια 

του διαγωνισμού. 

Τυχόν κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007.

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα, 

χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλη επιβάρυνση για το Δημόσιο:

Α. Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση

Β. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων 

και των προδιαγραφών της Προκήρυξης.

Γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμο

εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007).  

 

1. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των προς παροχή υπηρεσιών και δικαιούται να την 

αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 

υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στον συμμετέχοντα.

2. Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές 

και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.

3. Τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται να 

υποβάλλονται σε απλά αντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικ

τροποποιήθηκε δυνάμει του Ν.4250/2014

4. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, πλην τεχνικών φυλλαδίων, είναι 

ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

5. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου 

κειμένου. 

6. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο, 

μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς.

7. Η διαπίστωση της υποδομής των παρεχομένων υπηρεσιών μπορεί να γίνει από την επιτροπή που έχει 

συγκροτηθεί με απόφαση της Υπηρεσίας, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

23 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

οι απαραίτητες εργασίες για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων σχετικά 

απεντόμωση, απολύμανση, οφιοαπώθηση και μυοκτονία στους χώρους του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις και τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται αποκλεισ

διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας Διακήρυξης που θα προκύψει κατά τ

αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Τυχόν κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 18 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα, 

βάρυνση για το Δημόσιο: 

Α. Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού. 

Β. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων 

και των προδιαγραφών της Προκήρυξης. 

Γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 

εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007).   

ΑΡΘΡΟ 19 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των προς παροχή υπηρεσιών και δικαιούται να την 

ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 

υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στον συμμετέχοντα.

Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές 

και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

α δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται να 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικ

τροποποιήθηκε δυνάμει του Ν.4250/2014. 

Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, πλην τεχνικών φυλλαδίων, είναι 

ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

ση το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου 

Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο, 

μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς. 

υποδομής των παρεχομένων υπηρεσιών μπορεί να γίνει από την επιτροπή που έχει 

συγκροτηθεί με απόφαση της Υπηρεσίας, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

   

οι απαραίτητες εργασίες για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων σχετικά 

χώρους του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου σε όλο 

Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

ώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά 

που θα προκύψει κατά την 

της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα, 

Β. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων 

ύ και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 

Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των προς παροχή υπηρεσιών και δικαιούται να την 

ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 

υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στον συμμετέχοντα. 

Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη 

α δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται να 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας , όπως 

Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, πλην τεχνικών φυλλαδίων, είναι 

ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

ση το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου 

Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο, 

υποδομής των παρεχομένων υπηρεσιών μπορεί να γίνει από την επιτροπή που έχει 

συγκροτηθεί με απόφαση της Υπηρεσίας, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

8. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις του 

αναδόχου ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι όροι της τεχνικής προδιαγραφής 

και της σύμβασης γενικότερα. 

9. Η Υπηρεσία υποχρεούται να καταβάλλει δαπάνη 

ΚΕ.ΠΥ και για τις οποίες ο ανάδοχο

Φυλακίου. 

10. Η Υπηρεσία διατηρεί, μονομερώς, το δικαίωμα
1. Να τροποποιεί τον προσανατολισμό της εφαρμογής, ανάλογα με τις εκάστοτε εποχιακές ανάγκες 

του Κέντρου. 
2. Να καλεί τον ανάδοχο εκτάκτως να εκτελέσει εργασίες που περιγράφονται στη σύμβαση, σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ύστερα βεβαίως από έγγραφη ειδοποίησή του, μέχρι την ώρα 16:00 
της προηγούμενης ημέρας. 

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής 

καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπομένων από την ισχύουσα, γι’ αυτόν, κάθε φορά ΣΣΕ, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την 

ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και α

διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο.

12.Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου

–προσφέρει για το σύνολο του ως άνω έργου, τις εν λόγω παρεχόμενες υπηρεσίες ,πάραυτα, κάθε 

μεταβολή του απασχολούμενο προσωπικού του, που προβλέπονται από την σχετική σύμβαση. 

13. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός τριών (3) ημερών από την τελευταία ημερομηνία 

δημοσίευση της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη να το γνωρίσουν, εγγράφως στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού. Ενστάσεις κατά της 

νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρα

διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

14. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις 

ήτοι της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
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Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις του 

αδόχου ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι όροι της τεχνικής προδιαγραφής 

καταβάλλει δαπάνη μόνο για τις επισκέψεις και εφαρμογές στο χώρο

δοχος θα έχει ενημερωθεί, εγγράφως από το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής 

Η Υπηρεσία διατηρεί, μονομερώς, το δικαίωμα : 
τον προσανατολισμό της εφαρμογής, ανάλογα με τις εκάστοτε εποχιακές ανάγκες 

κτάκτως να εκτελέσει εργασίες που περιγράφονται στη σύμβαση, σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ύστερα βεβαίως από έγγραφη ειδοποίησή του, μέχρι την ώρα 16:00 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, τη

καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπομένων από την ισχύουσα, γι’ αυτόν, κάθε φορά ΣΣΕ, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την 

ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. . Σε περίπτωση δε που 

διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου

ο του ως άνω έργου, τις εν λόγω παρεχόμενες υπηρεσίες ,πάραυτα, κάθε 

μεταβολή του απασχολούμενο προσωπικού του, που προβλέπονται από την σχετική σύμβαση. 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός τριών (3) ημερών από την τελευταία ημερομηνία 

οσίευση της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη να το γνωρίσουν, εγγράφως στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού. Ενστάσεις κατά της 

νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 

διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμ

ήτοι της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

ΚΟΛΟΒΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
 

   
Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις του 

αδόχου ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι όροι της τεχνικής προδιαγραφής 

επισκέψεις και εφαρμογές στο χώρο του 

ς θα έχει ενημερωθεί, εγγράφως από το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής 

τον προσανατολισμό της εφαρμογής, ανάλογα με τις εκάστοτε εποχιακές ανάγκες 

κτάκτως να εκτελέσει εργασίες που περιγράφονται στη σύμβαση, σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ύστερα βεβαίως από έγγραφη ειδοποίησή του, μέχρι την ώρα 16:00 

νομοθεσίας, δηλαδή, τη 

καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπομένων από την ισχύουσα, γι’ αυτόν, κάθε φορά ΣΣΕ, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την 

σφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. . Σε περίπτωση δε που 

διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου, στα οποία παραδίδει 

ο του ως άνω έργου, τις εν λόγω παρεχόμενες υπηρεσίες ,πάραυτα, κάθε 

μεταβολή του απασχολούμενο προσωπικού του, που προβλέπονται από την σχετική σύμβαση.  

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός τριών (3) ημερών από την τελευταία ημερομηνία 

οσίευση της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη να το γνωρίσουν, εγγράφως στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού. Ενστάσεις κατά της 

ληφθέντος αντιγράφου της 

Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού  

ΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΚΟΛΟΒΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

   

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

(1). Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α. η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη

ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι συντεταγμέ

του Παραρτήματος Ε της παρούσας Διακήρυξης.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο 

λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στ

προσφοράς εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης 

ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος ή, σε περίπτωση απόρριψης του 

προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος, εντό

στην αναθέτουσα αρχή. 

Στην περίπτωση Συνεταιρισμού ή Ενώσεως ή Κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι 

αθροιστικά από όλα τα μέλη που συμμετέχουν, ίση με 5% της προϋπολογισθείσας αξ

προσφερόμενης υπηρεσίας  

 

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

οποίαν: 

Ι) Θα αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός διακήρυξης, αντικείμενο

είδος διαγωνισμού). 

ΙΙ) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: 

Α) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα εξής αδικήματα :

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

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

- δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1977 (ΕΕ C 195 

της 25/6/1997, σελ. 1) στο άρθρο 3, παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου).

-απάτης κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβ

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

-νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία 

ενσωματώθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305).

-για οποιοδήποτε αδίκημα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

-για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Β) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των κατά περίπτωση 

δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 

 

Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του παρόντ

άρθρου υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο.

Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο καθένας 

ξεχωριστά :  

-οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών.

-ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλ

-ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών.
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ΑΡΘΡΟ 20 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1). Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 

σθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α. η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

ρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 

Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα βάσει του υποδείγματος 

του Παραρτήματος Ε της παρούσας Διακήρυξης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο 

λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της 

προσφοράς εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης 

ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος ή, σε περίπτωση απόρριψης του 

προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος, εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης 

περίπτωση Συνεταιρισμού ή Ενώσεως ή Κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι 

αθροιστικά από όλα τα μέλη που συμμετέχουν, ίση με 5% της προϋπολογισθείσας αξ

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

Ι) Θα αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός διακήρυξης, αντικείμενο

ΙΙ) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:  

Α) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα εξής αδικήματα : 

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

δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1977 (ΕΕ C 195 

της 25/6/1997, σελ. 1) στο άρθρο 3, παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου).

απάτης κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία οικονομικών συμφερόντων 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

ρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία 

ενσωματώθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). 

του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

ποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των κατά περίπτωση 

δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Παραρτήματος Γ της παρούσης διακήρυξης.

Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του παρόντ

άρθρου υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο. 

Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο καθένας 

οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών. 

ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε. 

ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών. 

   

1). Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 

σθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α. η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 

στην Ελληνική γλώσσα βάσει του υποδείγματος 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο 

ην περίπτωση απόρριψης της 

προσφοράς εντός τριών (3) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση της προβλεπόμενης 

ενδικοφανούς προσφυγής ή του προβλεπόμενου ένδικου βοηθήματος ή, σε περίπτωση απόρριψης του 

ς τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης 

περίπτωση Συνεταιρισμού ή Ενώσεως ή Κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι 

αθροιστικά από όλα τα μέλη που συμμετέχουν, ίση με 5% της προϋπολογισθείσας αξίας με ΦΠΑ της 

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

Ι) Θα αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός διακήρυξης, αντικείμενο- 

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

δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1977 (ΕΕ C 195 

της 25/6/1997, σελ. 1) στο άρθρο 3, παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου). 

ασης σχετικά με την προστασία οικονομικών συμφερόντων 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

ρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία 

του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των κατά περίπτωση 

5 του Παραρτήματος Γ της παρούσης διακήρυξης. 

Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του παρόντος 

Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο καθένας 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

-Για ενώσεις ή κοινοπραξίες υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους υποψηφίους αναδόχους που 

αποτελούν ένωση κατά τις ανωτέρω διακρίσεις. 

 

(3.) Υπεύθυνη Δήλωση της παραγρ. 4 του 

εταιρείας, ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που 

συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία, στην οποία : 

ι) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 

αντικείμενο διαγωνισμού) 

ιι) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του :

α) δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

β) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

γ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο στο ειδικό επάγγελμα κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την υλοποίηση των διαδικασιών του 

διαγωνισμού. 

δ) δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, η ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990/Α’ 101) όπως εκάστοτε ισχύει ή ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.

ε) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των κατά 

δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο

 

(4.)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, 

ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων όλων των φυ

συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει : 

-ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση 

και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα χωρίς καμί

-ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμό του 

Δημόσιου Τομέα. 

-ότι σε περίπτωση ακυρώσεως του Διαγωνισμού, δεν θα έχει καμιά αξίωση αποζημίωσης για οποιονδήποτε 

λόγο 

 

(5.)  

Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε ή Ε.Π.Ε: 

-ΦΕΚ σύστασης,  

-Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο  κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

-ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ

προσώπου,  

-Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή 

και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως 

αντίκλητος. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τρ

της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

Προσφορών.  

Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε ή Ε.Ε: 

-Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικ
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Για ενώσεις ή κοινοπραξίες υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους υποψηφίους αναδόχους που 

αποτελούν ένωση κατά τις ανωτέρω διακρίσεις.  

(3.) Υπεύθυνη Δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) του νομίμου εκπροσώπου της 

εταιρείας, ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που 

συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία, στην οποία :  

ι) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός διακήρυξης, 

ιι) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του : 

α) δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

β) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

γ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο στο ειδικό επάγγελμα κατά την ημέρα διενέργειας του 

εί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την υλοποίηση των διαδικασιών του 

δ) δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, η ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990/Α’ 101) όπως εκάστοτε ισχύει ή ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 

και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

ε) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των κατά 

δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο25 του Παραρτήματος Γ της παρούσης διακήρυξης.

(4.)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, 

ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που 

συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει : 

ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση 

και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα χωρίς καμία εξαίρεση 

ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμό του 

ότι σε περίπτωση ακυρώσεως του Διαγωνισμού, δεν θα έχει καμιά αξίωση αποζημίωσης για οποιονδήποτε 

Ε.Π.Ε:  

Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο  κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού 

Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή 

οβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως 

ιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης 

της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

  

Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,  

   
Για ενώσεις ή κοινοπραξίες υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους υποψηφίους αναδόχους που 

άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) του νομίμου εκπροσώπου της 

εταιρείας, ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που 

στον οποίον συμμετέχει (αριθμός διακήρυξης, 

τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

γ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο στο ειδικό επάγγελμα κατά την ημέρα διενέργειας του 

εί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την υλοποίηση των διαδικασιών του 

δ) δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, η ειδική εκκαθάριση του ν. 

τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 

και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

ε) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των κατά περίπτωση 

5 του Παραρτήματος Γ της παρούσης διακήρυξης. 

(4.)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, 

σικών ή νομικών προσώπων που 

συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει :  

ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση 

ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμό του 

ότι σε περίπτωση ακυρώσεως του Διαγωνισμού, δεν θα έχει καμιά αξίωση αποζημίωσης για οποιονδήποτε 

Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο  κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),  

Σ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού 

Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή 

οβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως 

οποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης 

της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

-Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  περί  των  τροποποιήσεων του καταστατικού. Σε 

περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα

πιστοποιητικό.  

Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 

- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Δ. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξ

-Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 
(ημεδαπό/  αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

-Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε 

έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: 

-Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

Κοινοπραξία, - να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου 

(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που  αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο 

της Προσφοράς, - να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου 

προσκομίζεται)  κοινός  εκπρόσωπος της Έν

στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

 

(6.) Να κατατεθούν τα εξής πιστοποιητικά

• Φωτοτυπία 

• Φωτοτυπία της άδειας του γεωπόνου ή χημικού που είναι υπεύθυνος 

στην εταιρεία.

• Φωτοτυπία της ειδικής άδειας υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας

• Φωτοτυπία 

ΕΛΟΤ 1801/

 

Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι:

- Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα να παρέχει τις εργασίες που 

περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη

Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκ

Προδιαγραφών 

 

(7.) Παραστατικό Εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του.

 

Η μη κατάθεση έστω και ενός εκ των προαναφερομένων δικαιολογητικών ή μη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης συνεπάγεται την ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ.

 

 

 

21.1. Το «Υπόδειγμα Τεχνικής  Προσφοράς» το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  περί  των  τροποποιήσεων του καταστατικού. Σε 

περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:  

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Δ. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:  

νωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση  

(ημεδαπό/  αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/  Κοινοπραξίας  από  το  οποίο να προκύπτει η 

έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: - στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και - στο Διαγωνισμό 

Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: - να συστήνεται η Ένωση/ 

α αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου 

(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που  αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο 

να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), - να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο 

την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου - να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης  

προσκομίζεται)  κοινός  εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της 

στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της 

α εξής πιστοποιητικά-διακιολογητικά : 

ωτοτυπία της έναρξης εργασιών από την εφορία. 

Φωτοτυπία της άδειας του γεωπόνου ή χημικού που είναι υπεύθυνος 

στην εταιρεία. 

ωτοτυπία της ειδικής άδειας υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας

ωτοτυπία πιστοποιητικού κατά ISO 9001/2008 και ISO

ΕΛΟΤ 1801/OHSAS18001 ή άλλα ισοδύναμα συστήματα πιστοπο

Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι: 

Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα να παρέχει τις εργασίες που 

περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη. 

Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των στοιχείων των Τεχνικών 

.) Παραστατικό Εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του.

Η μη κατάθεση έστω και ενός εκ των προαναφερομένων δικαιολογητικών ή μη συμμόρφωση με τις 

ρυξης συνεπάγεται την ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 21 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

. Το «Υπόδειγμα Τεχνικής  Προσφοράς» το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής  περί  των  τροποποιήσεων του καταστατικού. Σε 

περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την 

, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

ανάλογα με την περίπτωση  

(ημεδαπό/  αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).  

Μέλους της Ένωσης/  Κοινοπραξίας  από  το  οποίο να προκύπτει η 

στο Διαγωνισμό  

να συστήνεται η Ένωση/ 

α αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου 

(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που  αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο 

να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο 

να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης  

/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της 

στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της 

Φωτοτυπία της άδειας του γεωπόνου ή χημικού που είναι υπεύθυνος 

ωτοτυπία της ειδικής άδειας υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας. 

ISO 14001:2004 ή 

συστήματα πιστοποίησης. 

Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα να παρέχει τις εργασίες που 

μηρίωση των στοιχείων των Τεχνικών 

.) Παραστατικό Εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του. 

Η μη κατάθεση έστω και ενός εκ των προαναφερομένων δικαιολογητικών ή μη συμμόρφωση με τις 

ρυξης συνεπάγεται την ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ. 

. Το «Υπόδειγμα Τεχνικής  Προσφοράς» το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Π.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ . 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

Η Τεχνική προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της  χρησιμοποιούνται  

μόνο  για  τον  αποκλεισμό  προσφορών  που  δεν  πληρούν  τις προϋποθέσεις της διακήρυξης (

Δ- Τεχνικές Προδιαγραφές). 

21.2. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι:

 -Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα να παρέχει τις εργασίες που περιγράφονται στην 

παρούσα Προκήρυξη. 

 21.3. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των στοιχείων 

 των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

22.1. Ο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
επί  ποινή  αποκλεισμού  -  τον  πίνακα  όπως  αυτός  περιγράφεται  στο Π.2. ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 
Ι. Τιμή ανά (μηνιαία) επίσκεψη άνευ Φ.Π.Α., σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων 

και κάθε είδους δαπανών. 

ΙΙ. Συνολική τιμή επισκέψεων εφτά (7) μηνών

είδους κρατήσεων. 

III. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.

(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

IV. Συνολική τιμή επισκέψεων εφτά (7) 

είδους κρατήσεων. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής άνευ Φ.Π.Α..
22.2.Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι:

1) τη τιμή ανά (μηνιαία) επίσκεψη της προσφοράς άνευ Φ.Π.Α.,

2) το ποσοστό ΦΠΑ  

3) τη συνολική τιμή της προσφοράς χωρίς κ

4) τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής ανά 
επίσκεψη. 
  

1.Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάν

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

2.Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της κοινοπραξ

σύμπραξης υποχρεούται να καταθέσει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά 

στοιχεία, πλην της εγγύησης συμμετοχής, η οποία μπορεί να είναι είτε στο όνομα όλων των μελών της 

κοινοπραξίας ή της σύμπραξης, είτε στο όνομα ενός τούτων, πλη

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή σύμπραξης

3.Εαν  σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» έγγραφα ή π
αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας διακήρυξης
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της 

χώρας εγκατάστασης. 
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Η Τεχνική προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της  χρησιμοποιούνται  

μόνο  για  τον  αποκλεισμό  προσφορών  που  δεν  πληρούν  τις προϋποθέσεις της διακήρυξης (

υ θα δηλώνει ότι: 

Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα να παρέχει τις εργασίες που περιγράφονται στην 

Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των στοιχείων 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

.1. Ο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά συμπληρωμένο  

τον  πίνακα  όπως  αυτός  περιγράφεται  στο Π.2. ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

άνευ Φ.Π.Α., σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων 

εφτά (7) μηνών άνευ Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και

σοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής. 

(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

εφτά (7) μηνών με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και κάθε 

γκριση των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής άνευ Φ.Π.Α..
όπου θα δηλώνει ότι: 

της προσφοράς άνευ Φ.Π.Α., 

χωρίς και με  Φ.Π.Α., και 

  

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής ανά 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάν

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 

από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της κοινοπραξ

σύμπραξης υποχρεούται να καταθέσει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά 

στοιχεία, πλην της εγγύησης συμμετοχής, η οποία μπορεί να είναι είτε στο όνομα όλων των μελών της 

κοινοπραξίας ή της σύμπραξης, είτε στο όνομα ενός τούτων, πλην όμως τότε θα περιλαμβάνει όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή σύμπραξης. 

σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα απαιτούμενα από τα 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας διακήρυξης, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη 

δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της 

   
Η Τεχνική προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της  χρησιμοποιούνται  

μόνο  για  τον  αποκλεισμό  προσφορών  που  δεν  πληρούν  τις προϋποθέσεις της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα να παρέχει τις εργασίες που περιγράφονται στην 

Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των στοιχείων  

πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά συμπληρωμένο  -  

τον  πίνακα  όπως  αυτός  περιγράφεται  στο Π.2. ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

άνευ Φ.Π.Α., σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων 

άνευ Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και κάθε 

(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

.Α. συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων και κάθε 

γκριση των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής άνευ Φ.Π.Α.. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στο σύνολο της προσφερθείσας τιμής ανά 

Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

και δεν απαιτείται βεβαίωση του 

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή 

σύμπραξης υποχρεούται να καταθέσει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά 

στοιχεία, πλην της εγγύησης συμμετοχής, η οποία μπορεί να είναι είτε στο όνομα όλων των μελών της 

ν όμως τότε θα περιλαμβάνει όρο ότι η 

 

δεν εκδίδονται τα απαιτούμενα από τα 
ιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη 

δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι

καταστάσεις. (παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 118/200

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνι

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει σ

συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), 

λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογ

πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνετα

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή 

ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οπ

απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό 

με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, 

και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 

του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό π

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφι
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Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι

παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007). 

ΑΡΘΡΟ 24 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει εντός 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», 

συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), 

λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογ

πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή 

ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το 

απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό 

άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, 

και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 

/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 
ΝΑΙ 

   
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

σμός οφείλει να καταθέσει εντός 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 

ο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», 

συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), 

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

ι η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή 

οίο περιλαμβάνεται το 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  

  

  

  

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκ

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το 

είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 

επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά 

την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 

παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.  

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

13.  Πιστοποιητικό βιομηχανικής ασφάλειας, βαθμός παρεχόμενης 

ασφάλειας «άκρως απόρρητο - απόρρητο».

                                                           
1
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ς δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

ύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 

επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά 

την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 

ς μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω 

ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

υτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

ικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

ώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
ΝΑΙ 

1
 

ιομηχανικής ασφάλειας, βαθμός παρεχόμενης 

απόρρητο». 
ΝΑΙ 

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. 

   

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να α

του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογ

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 

του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρ

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφι

δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που να 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρω

Διαγωνισμού. 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη 

κατάσταση που να προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση 

του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου 

ητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 

του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που να 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη 

κατάσταση που να προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

ητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

τι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

ΝΑΙ 

   
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

ναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση 

του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Α

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που να 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή ή 

ανάλογη κατάσταση που να προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής τ

και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη 

χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν πρ

δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει

για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.  

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμ

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

ίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή ή ανάλογη κατάσταση που να 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή ή 

προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο 

πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 

και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη 

χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 

δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από 

τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 
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12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υπ

Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) 

ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές 

Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμ

εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκ

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 

60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για 

τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. 

τροποποίηση καταστατικού). 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

                                                           
2
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.
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Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 

που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

ΝΑΙ 
2
 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται 

Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην 

εται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) 

ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές 

Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 

60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

ιν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για 

τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

ιαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

ς Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.

   
  

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

οψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται 

Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην 

εται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  

  

  

  

ς Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα 

του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης 

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό. 

12.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κ

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 
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Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

οινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

οιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ων δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

υ/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα 

του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ΝΑΙ 

η του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

ΝΑΙ 

κά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

13.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοπο

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

14.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητι

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση 

του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Οι συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υ

απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) 

περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων γι

τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. 

τροποποίηση καταστατικού). 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι 

λειτουργεί νόμιμα.  

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
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Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. ΝΑΙ 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση 

του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 

άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) 

περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

ίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για 

τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. 

ΝΑΙ 

Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

ην ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

ση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

ΝΑΙ 

   

  

 

 

 

κά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση 

του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  

  

  

  

  

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.  

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψή

συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

10.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστι

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δ

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

11.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της 

χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδι

του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

12.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νό

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό.  

13.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 
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κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της 

χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα 

του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ΝΑΙ 

   

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  

  

  

  

  

  

  

  

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

14.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

15.  Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτου

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση 

του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κα

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου 

εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από 

το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές το

νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και 

για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 

Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. 

τροποποίηση καταστατικού). 

                                                           
3
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω Αντιπροσώπου που δεν 

είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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ς των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  
ΝΑΙ 

3
 

Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτου

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση 

του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου 

εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από 

το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του 

νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και 

κήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 

Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

οχος υποχρεούται να προσκομίσει με 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. 

ΝΑΙ 

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω Αντιπροσώπου που δεν 

   

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  

  

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση 

του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

τάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  

  

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω Αντιπροσώπου που δεν 
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3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδ

εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης τ

Διαγωνισμού. 

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποί

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
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Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

η ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

ιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

λύ έξι (6) μήνες πριν από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

ιαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

α έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 

εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ 
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10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της 

χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα 

του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 

υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 

ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές γ

από αυτόν προσωπικό. 

12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

13.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς

υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

14.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδό

Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν 

όλα τα Δικαιολογητικά (Συμμετοχής ή/και Κατακύρωσης)
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομι
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Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της 

ο οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα 

του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

νος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ΝΑΙ 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του 

υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη 

ικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 

ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ΝΑΙ 

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  
ΝΑΙ 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται 

Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην 

οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν 

όλα τα Δικαιολογητικά (Συμμετοχής ή/και Κατακύρωσης), 
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ 

   
  

  

  

  

  

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

χου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται 

Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην 

οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή

2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, θα προσκομίζονται με νόμιμα 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία

1. Η Ένωση / Κοινοπραξία δεν υποχρεώνεται να λάβει ορισμένη νο

προκειμένου να υποβάλλει την προσφορά της

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρο

Σύμβασης. 

3. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές 

που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέ

Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 

μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν 

οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σ

παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα 

εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. 

αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους 

της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα 

αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
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Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις 

σεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, θα προσκομίζονται με νόμιμα 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

Η Ένωση / Κοινοπραξία δεν υποχρεώνεται να λάβει ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλλει την προσφορά της. 

φοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται 

εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην 

Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές 

που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 

μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν 

οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να 

παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα 

εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους 

της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα 

αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O 

ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝ
  ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 
 

                ΚΟΛΟΒΟΥ

   

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα 

τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, θα προσκομίζονται με νόμιμα 

μική μορφή 

φοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται 

. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην 

υς εκτέλεσης της 

Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές 

που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

λος της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 

μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν 

οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της 

ύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να 

παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα 

εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από 

Εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους 

της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα 

αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O 

ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Υ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

Π.2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Οι  παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές 

απολύµανσης και οφιοαπώθησης του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας :

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Οι εργασίες απεντόµωσης – µυοκτονίας 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τα οποία θα είναι ακίνδυνα για τη δηµόσια υγεία και θα 
συνοδεύονται µε τα απαραίτητα δελτία ασφαλείας και πιστοποιητικά απολύµανσης. Οι επεµβάσεις σε όλους 
τους χώρους του ΚΕ.Π.Υ. θα γίνονται µε την παρουσία του υπε
ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και υπό την επίβλεψη
των αρµόδιων συντηρητών του Κέντρου. Η συχνότητα των επεµβάσεων ορίζεται σε µία φορά τον µήνα αλλά 
ενδεχοµένως να προσαυξηθεί για την αντιµετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν για χρονικό διάστηµα

2014) µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2014

στους παρακάτω χώρους: 
- Εσωτερικά και εξωτερικά περιµετρικά όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων (προκατασκευασµένων 
οικίσκων) 
- Σε όλα τα φρεάτια του περιβάλλοντα χώρου, στην περιµετρική εξωτερική περίφραξη ασφαλείας, κλπ
- Σε όλες τις τουαλέτες των χώρων διοίκησης και των πτερύγων παραµονής
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
O ανάδοχος να διαθέτει και να πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις,:
1. Άδεια καταπολέµησης τρωκτικών και εντόµων σε κατοικηµένους χώρους, εγκεκριµένη από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
2. Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, για παροχή υπηρεσιών ελέγχου
(τρωκτικών και εντόµων) ή ισοδύναµου
3. Πιστοποιητικό Συστήµατος Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2002/BS 
OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµου, αντίγραφο του οποίου και θα επισυνάψει
4. Ο ανάδοχος οφείλει να πιστοποιήσει επιτυχή εκτέλεση ανάλογων έργων καταπολέµησης παρασίτων σε 
δηµόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς
λόγω φορείς. 
5. Ο ανάδοχος να απασχολεί κατ’ ελάχιστο ένα (1) ε
προσωπικό µε εµπειρία στο αντικείµενο. 
επιστήµονα να αποδεικνύεται από την
το Υπουργείο Υγείας, την οποία θα επισυνάψει σε αντίγραφο.
Η µη κατάθεση των ανωτέρων αποδεικτικών στοιχείων συνεπάγεται αυτόµατα και την απόρριψη 
της προσφοράς. 
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί αποκλειστικά, σκευάσµατα εγκεκριµένα από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τις άδειες εγκρίσεως των φαρµάκων καθώς και τα δελτία δεδοµένων 
ασφαλείας  (ΜSDS), θα πρέπει να καταθέσει στην περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής.
7. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί και να παρακολουθεί το πρόγραµµα µυοκτονίας
εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου.
8. Όλες οι εφαρµογές θα πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του αναδόχου, όπου θα λαµβάνονται όλα τα 
απαραίτητα µέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και υγιεινής καθώς και µέτρ
τρίτων χωρών που υπόκεινται σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής, των εργαζοµένων και των επισκεπτών. 
Ουδεµία ευθύνη φέρει η περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής, εξαιτίας πράξης ή παράλειψης του 
αναδόχου. Επίσης, οι εφαρµογές θα υλοποι
οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά.
9. Ο ανάδοχος µε την προσφορά του 
σκευάσµατα που θα χρησιµοποιήσει.
10. Ο ανάδοχος να έχει την δυνατότητα ενηµέρωσης µε τις εκθέσεις πρωτοκόλλων, κάτοψη µε χρωµατικές 
ενδείξεις παρουσίας παρασίτων, έκθεση πεπραγµένων
στην περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ και ΟΦΙΟΑΠΟΘΗΣΗ

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

 

 

τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν για  την  εργασίες απεντόµωσης – µυοκτονίας 

του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας : 

µυοκτονίας – απολύµανσης θα γίνουν µε ειδικά σκευάσµατα εγκεκριµένα από το 
υργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τα οποία θα είναι ακίνδυνα για τη δηµόσια υγεία και θα 

συνοδεύονται µε τα απαραίτητα δελτία ασφαλείας και πιστοποιητικά απολύµανσης. Οι επεµβάσεις σε όλους 
τους χώρους του ΚΕ.Π.Υ. θα γίνονται µε την παρουσία του υπεύθυνου επιστήµονα σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και υπό την επίβλεψη 

αρµόδιων συντηρητών του Κέντρου. Η συχνότητα των επεµβάσεων ορίζεται σε µία φορά τον µήνα αλλά 
ενδεχοµένως να προσαυξηθεί για την αντιµετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν για χρονικό διάστηµα 5 μηνών, από την κατακύρωση της σύµβασης

4,  

Εσωτερικά και εξωτερικά περιµετρικά όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων (προκατασκευασµένων 

Σε όλα τα φρεάτια του περιβάλλοντα χώρου, στην περιµετρική εξωτερική περίφραξη ασφαλείας, κλπ
Σε όλες τις τουαλέτες των χώρων διοίκησης και των πτερύγων παραµονής 

O ανάδοχος να διαθέτει και να πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις,: 
Άδεια καταπολέµησης τρωκτικών και εντόµων σε κατοικηµένους χώρους, εγκεκριµένη από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, την οποία θα επισυνάψει σε αντίγραφο. 
Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, για παροχή υπηρεσιών ελέγχου

ή ισοδύναµου, αντίγραφο του οποίου και θα επισυνάψει.
Πιστοποιητικό Συστήµατος Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2002/BS 

, αντίγραφο του οποίου και θα επισυνάψει. 
Ο ανάδοχος οφείλει να πιστοποιήσει επιτυχή εκτέλεση ανάλογων έργων καταπολέµησης παρασίτων σε 

ή ιδιωτικούς φορείς. Να κατατεθούν βεβαιώσεις καλής συνεργασίας µε τους εν 

Ο ανάδοχος να απασχολεί κατ’ ελάχιστο ένα (1) επιστήµονα (γεωπόνο, χηµικό, βιολόγο κλπ) ως µόνιµο 
προσωπικό µε εµπειρία στο αντικείµενο. Η πιστοποίηση της µόνιµης συνεργασίας του εν λόγω 
επιστήµονα να αποδεικνύεται από την σχετική άδεια απεντόµωσης- µυοκτονίας της εταιρείας από 

οποία θα επισυνάψει σε αντίγραφο. 
Η µη κατάθεση των ανωτέρων αποδεικτικών στοιχείων συνεπάγεται αυτόµατα και την απόρριψη 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί αποκλειστικά, σκευάσµατα εγκεκριµένα από το Υπουργείο 
ι Τροφίµων, τις άδειες εγκρίσεως των φαρµάκων καθώς και τα δελτία δεδοµένων 

ασφαλείας  (ΜSDS), θα πρέπει να καταθέσει στην περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής.
7. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί και να παρακολουθεί το πρόγραµµα µυοκτονίας-εντοµοκτονίας τόσ
εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου.
8. Όλες οι εφαρµογές θα πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του αναδόχου, όπου θα λαµβάνονται όλα τα 
απαραίτητα µέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και υγιεινής καθώς και µέτρα προστασίας των υπηκόων 
τρίτων χωρών που υπόκεινται σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής, των εργαζοµένων και των επισκεπτών. 
Ουδεµία ευθύνη φέρει η περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής, εξαιτίας πράξης ή παράλειψης του 
αναδόχου. Επίσης, οι εφαρµογές θα υλοποιούνται µε την επίβλεψη έµπειρου στο αντικείµενο επιστήµονα, ο 
οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά. 

Ο ανάδοχος µε την προσφορά του οφείλει να περιγράψει ακριβώς τον εξοπλισµό και τα 
σκευάσµατα που θα χρησιµοποιήσει. 

την δυνατότητα ενηµέρωσης µε τις εκθέσεις πρωτοκόλλων, κάτοψη µε χρωµατικές 
ενδείξεις παρουσίας παρασίτων, έκθεση πεπραγµένων- παρατηρήσεων όπως και να κατατίθεται υπόδειγµα 
στην περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής. 

   

και ΟΦΙΟΑΠΟΘΗΣΗ  

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ  

µυοκτονίας – 

απολύµανσης θα γίνουν µε ειδικά σκευάσµατα εγκεκριµένα από το 
υργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τα οποία θα είναι ακίνδυνα για τη δηµόσια υγεία και θα 

συνοδεύονται µε τα απαραίτητα δελτία ασφαλείας και πιστοποιητικά απολύµανσης. Οι επεµβάσεις σε όλους 
ύθυνου επιστήµονα σύµφωνα µε την 

αρµόδιων συντηρητών του Κέντρου. Η συχνότητα των επεµβάσεων ορίζεται σε µία φορά τον µήνα αλλά 
 

της σύµβασης (Αύγουστος 

Εσωτερικά και εξωτερικά περιµετρικά όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων (προκατασκευασµένων 

Σε όλα τα φρεάτια του περιβάλλοντα χώρου, στην περιµετρική εξωτερική περίφραξη ασφαλείας, κλπ 

Άδεια καταπολέµησης τρωκτικών και εντόµων σε κατοικηµένους χώρους, εγκεκριµένη από το Υπουργείο 

Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, για παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων 
αντίγραφο του οποίου και θα επισυνάψει. 

Πιστοποιητικό Συστήµατος Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2002/BS 

Ο ανάδοχος οφείλει να πιστοποιήσει επιτυχή εκτέλεση ανάλογων έργων καταπολέµησης παρασίτων σε 
Να κατατεθούν βεβαιώσεις καλής συνεργασίας µε τους εν 

πιστήµονα (γεωπόνο, χηµικό, βιολόγο κλπ) ως µόνιµο 
Η πιστοποίηση της µόνιµης συνεργασίας του εν λόγω 

µυοκτονίας της εταιρείας από 

Η µη κατάθεση των ανωτέρων αποδεικτικών στοιχείων συνεπάγεται αυτόµατα και την απόρριψη 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί αποκλειστικά, σκευάσµατα εγκεκριµένα από το Υπουργείο 
ι Τροφίµων, τις άδειες εγκρίσεως των φαρµάκων καθώς και τα δελτία δεδοµένων 

ασφαλείας  (ΜSDS), θα πρέπει να καταθέσει στην περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής. 
εντοµοκτονίας τόσο στους 

εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου. 
8. Όλες οι εφαρµογές θα πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του αναδόχου, όπου θα λαµβάνονται όλα τα 

α προστασίας των υπηκόων 
τρίτων χωρών που υπόκεινται σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής, των εργαζοµένων και των επισκεπτών. 
Ουδεµία ευθύνη φέρει η περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής, εξαιτίας πράξης ή παράλειψης του 

ούνται µε την επίβλεψη έµπειρου στο αντικείµενο επιστήµονα, ο 

οφείλει να περιγράψει ακριβώς τον εξοπλισµό και τα 

την δυνατότητα ενηµέρωσης µε τις εκθέσεις πρωτοκόλλων, κάτοψη µε χρωµατικές 
παρατηρήσεων όπως και να κατατίθεται υπόδειγµα 
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11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδ
δολωµατικών σταθµών και παγίδες σύλληψης ερπόντων εντόµων, καθώς και κατόψεις των δικτύων 
παρακολούθησης µε επισήµανση των θέσεων προσβολής ανά έλεγχο.
12. Οι κατόψεις του δικτύου παρακολούθησης, 
σταθµών µυοκτονίας-εντοµοκτονίας, οι άδειες σκευασµάτων, τα πιστοποιητικά εφαρµογών και τα οποία 
σχόλια ή υποδείξεις θα συµπεριλαµβάνονται στον «ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ» την ευθύνη 
ενηµέρωσης, θα έχει ο ανάδοχος 
κατά τρόπο ώστε να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ).
13. Κατά τη διάρκεια του ψεκασµού δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζεται η εργασία του προσωπικού τ
Κέντρου από τα συνεργεία του αναδόχου. Ο ψεκασµός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσµία στους χώρους του 
Κέντρου, να εκθέτει σε κίνδυνο την υγεία των διαµενόντων και των εργαζοµένων, και να προκαλεί χηµική 
επιµόλυνση στα τρόφιµα. 
14. Όλες οι εφαρµογές θα πρέπει να γίνονται µε την αποτελεσµατικότητα, ασφάλεια και διακριτικότητα που 
απαιτείται, όπως ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές, η κείµενη νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
περιφερειακής υπηρεσίας πρώτης υποδοχής.
15. Οι προσφορές πρέπει να είναι λεπ
 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Α. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 
1. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει άµεσα να αντικαθιστά τυχόν κατεστραµµένους ή ελαττωµατικούς 
δολωµατικούς σταθµούς ή και να προστίθενται νέοι δολωµατικοί σταθµο
αποτελεσµατική προστασία του Κέντρου. Οι δε δολωµατικοί σταθµοί θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και 
ασφάλειας µε ειδικό κλειδί, προκειµένου να καταστεί απαγορευτική η προσέγγιση ανθρώπων ή άλλων 
θηλαστικών πέρα των τρωκτικών. Το είδος των δολωµατικών σταθµών θα πρέπει να αναφέρεται στην 
Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου. Το κόστος για την αντικατάσταση ή εγκατάσταση των δολωµατικών 
σταθµών θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.
2. Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν κατά την δ
συµπαγή, ώστε να επιτρέπουν την εκτίµηση της όποιας κατανάλωσης και να είναι εγκεκριµένα από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για ανάλογη χρήση.
3. Ο έλεγχος των δολωµατικών σταθµών και η αντικατάσταση των 
να πραγµατοποιείται-κατ’ ελάχιστον- 
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κάτοψη των χώρων του Κέντρου, όπου θα δηλώνονται 
αριθµηµένες οι θέσεις των σταθµών µυοκτονίας. Μετά τις εφαρµογές µυοκτονίας θ
εγγράφως την περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής για τις παρατηρούµενες καταναλώσεις ανά 
δολωµατικό σταθµό. 
5. Σε περίπτωση ενεργούς προσβολής σε εσωτερικούς χώρους, η αντιµετώπιση θα είναι άµεση, η εφαρµογή 
θα πραγµατοποιείται µε µηχανικά µέσα σύλληψης (οικολογικές παγίδες, κόλλες, κ.ά.) µε καθηµερινές 
επιθεωρήσεις της προσβεβληµένης περιοχής, του περιβάλλοντα αυτής χώρου, µέχρι της επίλυσης του 
προβλήµατος. 
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει και να δολώνει σε τακτά χρονικά διαστ
φρεατίων του Κέντρου, όπως επίσης τις ψευδοροφές και τις στέγες των κτιρίων. Επιπρόσθετα θα 
πραγµατοποιείται έρευνα για την ύπαρξη φωλιών από τρωκτικά, οι οποίες και θα δολώνονται κατάλληλα.
7. Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται έγκαι
 
Β. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 
Έλεγχος ερπόντων και ιπτάµενων εντόµων
- Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει άµεσα να εγκαταστήσει δίκτυο παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόµων σε 
κρίσιµα σηµεία των κτιριακών εγκαταστάσεων, σε αριθµό 
φύση του προβλήµατος. Οι παγίδες σύλληψης θα είναι ατοξικές, θα περιέχουν στο εσωτερικό τους 
προσελκυστική τροφή και κολλώδη επιφάνεια. 
πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου.
- Η καταπολέµηση ερπόντων εντόµων θα πραγµατοποιείται στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων µε 
τη χρήση gel, εφαρµογές που θα επαναλαµβάνονται όποτε παρουσιάζεται δραστηριότητα.
- Σε αποθηκευτικούς χώρους και στο σύνολο τω
υπολειµµατικότητας σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
- Ο έλεγχος των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόµων και οι ενδεδειγµένες εφαρµογές  καταστολής θα 
πραγµατοποιούνται κατ’ ελάχιστον µια φορά το µήνα.
- Σε τακτά χρονικά διαστήµατα και κυρίως κατά τους µήνες Μάρτιο
ψεκαστικές ή ειδικού επιχρίσµατος εφαρµογές, περιµετρικά των κτιρίων και σε κρίσιµα σηµεία του 
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11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει µηνιαίες εκθέσεις πεπραγµένων, πρωτόκολλα παρακολούθησης 
δολωµατικών σταθµών και παγίδες σύλληψης ερπόντων εντόµων, καθώς και κατόψεις των δικτύων 
παρακολούθησης µε επισήµανση των θέσεων προσβολής ανά έλεγχο. 
12. Οι κατόψεις του δικτύου παρακολούθησης, οι εκθέσεις πεπραγµένων, τα αρχεία παρακολούθησης των 

εντοµοκτονίας, οι άδειες σκευασµάτων, τα πιστοποιητικά εφαρµογών και τα οποία 
σχόλια ή υποδείξεις θα συµπεριλαµβάνονται στον «ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ» την ευθύνη 

κατά τρόπο ώστε να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ). 
13. Κατά τη διάρκεια του ψεκασµού δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζεται η εργασία του προσωπικού τ
Κέντρου από τα συνεργεία του αναδόχου. Ο ψεκασµός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσµία στους χώρους του 
Κέντρου, να εκθέτει σε κίνδυνο την υγεία των διαµενόντων και των εργαζοµένων, και να προκαλεί χηµική 

ει να γίνονται µε την αποτελεσµατικότητα, ασφάλεια και διακριτικότητα που 
απαιτείται, όπως ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές, η κείµενη νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
περιφερειακής υπηρεσίας πρώτης υποδοχής. 
15. Οι προσφορές πρέπει να είναι λεπτοµερείς, ως προς την περιγραφή τους, για την καλύτερη αξιολόγηση.

1. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει άµεσα να αντικαθιστά τυχόν κατεστραµµένους ή ελαττωµατικούς 
δολωµατικούς σταθµούς ή και να προστίθενται νέοι δολωµατικοί σταθµοί στο δίκτυο, ικανοί για την 
αποτελεσµατική προστασία του Κέντρου. Οι δε δολωµατικοί σταθµοί θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και 
ασφάλειας µε ειδικό κλειδί, προκειµένου να καταστεί απαγορευτική η προσέγγιση ανθρώπων ή άλλων 

Το είδος των δολωµατικών σταθµών θα πρέπει να αναφέρεται στην 
Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου. Το κόστος για την αντικατάσταση ή εγκατάσταση των δολωµατικών 
σταθµών θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. 
2. Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν κατά την διάρκεια του έργου θα πρέπει να είναι 
συµπαγή, ώστε να επιτρέπουν την εκτίµηση της όποιας κατανάλωσης και να είναι εγκεκριµένα από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για ανάλογη χρήση. 
3. Ο έλεγχος των δολωµατικών σταθµών και η αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασµάτων θα πρέπει 

 µια φορά το µήνα. 
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κάτοψη των χώρων του Κέντρου, όπου θα δηλώνονται 
αριθµηµένες οι θέσεις των σταθµών µυοκτονίας. Μετά τις εφαρµογές µυοκτονίας θα πρέπει να ενηµερώνει 
εγγράφως την περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής για τις παρατηρούµενες καταναλώσεις ανά 

5. Σε περίπτωση ενεργούς προσβολής σε εσωτερικούς χώρους, η αντιµετώπιση θα είναι άµεση, η εφαρµογή 
µηχανικά µέσα σύλληψης (οικολογικές παγίδες, κόλλες, κ.ά.) µε καθηµερινές 

επιθεωρήσεις της προσβεβληµένης περιοχής, του περιβάλλοντα αυτής χώρου, µέχρι της επίλυσης του 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει και να δολώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα το σύνολο των 
φρεατίων του Κέντρου, όπως επίσης τις ψευδοροφές και τις στέγες των κτιρίων. Επιπρόσθετα θα 
πραγµατοποιείται έρευνα για την ύπαρξη φωλιών από τρωκτικά, οι οποίες και θα δολώνονται κατάλληλα.
7. Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται έγκαιρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εντός 24ώρου.

Έλεγχος ερπόντων και ιπτάµενων εντόµων 
Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει άµεσα να εγκαταστήσει δίκτυο παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόµων σε 

κρίσιµα σηµεία των κτιριακών εγκαταστάσεων, σε αριθµό ικανό προκειµένου να ελέγχεται η ένταση και η 
φύση του προβλήµατος. Οι παγίδες σύλληψης θα είναι ατοξικές, θα περιέχουν στο εσωτερικό τους 
προσελκυστική τροφή και κολλώδη επιφάνεια. Το είδος και ο αριθµός των παγίδων σύλληψης θα 

εχνική Προσφορά του υποψηφίου. 
Η καταπολέµηση ερπόντων εντόµων θα πραγµατοποιείται στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων µε 

τη χρήση gel, εφαρµογές που θα επαναλαµβάνονται όποτε παρουσιάζεται δραστηριότητα.
Σε αποθηκευτικούς χώρους και στο σύνολο των φρεατίων θα γίνονται ψεκαστικές ή σκονισµού εφαρµογές 

υπολειµµατικότητας σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
Ο έλεγχος των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόµων και οι ενδεδειγµένες εφαρµογές  καταστολής θα 

πραγµατοποιούνται κατ’ ελάχιστον µια φορά το µήνα. 
τακτά χρονικά διαστήµατα και κυρίως κατά τους µήνες Μάρτιο-Μάϊο, θα πρέπει να πραγµατοποιούνται 

ψεκαστικές ή ειδικού επιχρίσµατος εφαρµογές, περιµετρικά των κτιρίων και σε κρίσιµα σηµεία του 

   
ει µηνιαίες εκθέσεις πεπραγµένων, πρωτόκολλα παρακολούθησης 

δολωµατικών σταθµών και παγίδες σύλληψης ερπόντων εντόµων, καθώς και κατόψεις των δικτύων 

οι εκθέσεις πεπραγµένων, τα αρχεία παρακολούθησης των 
εντοµοκτονίας, οι άδειες σκευασµάτων, τα πιστοποιητικά εφαρµογών και τα οποία 

σχόλια ή υποδείξεις θα συµπεριλαµβάνονται στον «ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ» την ευθύνη 

κατά τρόπο ώστε να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

13. Κατά τη διάρκεια του ψεκασµού δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζεται η εργασία του προσωπικού του 
Κέντρου από τα συνεργεία του αναδόχου. Ο ψεκασµός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσµία στους χώρους του 
Κέντρου, να εκθέτει σε κίνδυνο την υγεία των διαµενόντων και των εργαζοµένων, και να προκαλεί χηµική 

ει να γίνονται µε την αποτελεσµατικότητα, ασφάλεια και διακριτικότητα που 
απαιτείται, όπως ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές, η κείµενη νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 

τοµερείς, ως προς την περιγραφή τους, για την καλύτερη αξιολόγηση. 

1. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει άµεσα να αντικαθιστά τυχόν κατεστραµµένους ή ελαττωµατικούς 
ί στο δίκτυο, ικανοί για την 

αποτελεσµατική προστασία του Κέντρου. Οι δε δολωµατικοί σταθµοί θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και 
ασφάλειας µε ειδικό κλειδί, προκειµένου να καταστεί απαγορευτική η προσέγγιση ανθρώπων ή άλλων 

Το είδος των δολωµατικών σταθµών θα πρέπει να αναφέρεται στην 
Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου. Το κόστος για την αντικατάσταση ή εγκατάσταση των δολωµατικών 

ιάρκεια του έργου θα πρέπει να είναι 
συµπαγή, ώστε να επιτρέπουν την εκτίµηση της όποιας κατανάλωσης και να είναι εγκεκριµένα από το 

τρωκτικοκτόνων σκευασµάτων θα πρέπει 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κάτοψη των χώρων του Κέντρου, όπου θα δηλώνονται 
α πρέπει να ενηµερώνει 

εγγράφως την περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής για τις παρατηρούµενες καταναλώσεις ανά 

5. Σε περίπτωση ενεργούς προσβολής σε εσωτερικούς χώρους, η αντιµετώπιση θα είναι άµεση, η εφαρµογή 
µηχανικά µέσα σύλληψης (οικολογικές παγίδες, κόλλες, κ.ά.) µε καθηµερινές 

επιθεωρήσεις της προσβεβληµένης περιοχής, του περιβάλλοντα αυτής χώρου, µέχρι της επίλυσης του 

ήµατα το σύνολο των 
φρεατίων του Κέντρου, όπως επίσης τις ψευδοροφές και τις στέγες των κτιρίων. Επιπρόσθετα θα 
πραγµατοποιείται έρευνα για την ύπαρξη φωλιών από τρωκτικά, οι οποίες και θα δολώνονται κατάλληλα. 

ρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εντός 24ώρου. 

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει άµεσα να εγκαταστήσει δίκτυο παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόµων σε 
ικανό προκειµένου να ελέγχεται η ένταση και η 

φύση του προβλήµατος. Οι παγίδες σύλληψης θα είναι ατοξικές, θα περιέχουν στο εσωτερικό τους 
Το είδος και ο αριθµός των παγίδων σύλληψης θα 

Η καταπολέµηση ερπόντων εντόµων θα πραγµατοποιείται στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων µε 
τη χρήση gel, εφαρµογές που θα επαναλαµβάνονται όποτε παρουσιάζεται δραστηριότητα. 

ν φρεατίων θα γίνονται ψεκαστικές ή σκονισµού εφαρµογές 

Ο έλεγχος των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόµων και οι ενδεδειγµένες εφαρµογές  καταστολής θα 

Μάϊο, θα πρέπει να πραγµατοποιούνται 
ψεκαστικές ή ειδικού επιχρίσµατος εφαρµογές, περιµετρικά των κτιρίων και σε κρίσιµα σηµεία του 
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περιβάλλοντα χώρου, όπως στους χώρους ανάπαυσης και αναπαραγωγής 
κουνούπια κ.α.) για την αντιµετώπισή τους.
- Τα εντοµοκτόνα και gel που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι άοσµα και να είναι εγκεκριµένα από το 
Υπουργείο Υγείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιµετωπίσει τις όποιες προσβολές άλλων παρασίτων (ψύλλοι, ακάρεα, 
κοριοί, µυρµήγκια, κλπ) κατά την διάρκεια της σύµβασης και να ανταποκρίνεται άµεσα σε έκτακτες κλήσεις 
εντός 24ώρου. 
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως το Κέντρο για τις εφαρµογέ
διατηρεί αρχείο των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόµων.
 
Γ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ 
Εφαρµογή µε ψεκασµό ή εκνέφωση µικροβιοκτόνων σκευασµάτων σε χώρους όπου απαιτείται ιδιαίτερη 
µέριµνα όπως: τουαλέτες, ιατρείο, αναρρωτήριο, ασθενοφόρο κλπ.
 
∆. ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ 
Εφαρµογή ψεκασµού ή άλλων µεθόδων 
κτιρίων για την αντιµετώπιση των ερπετών.
 
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
 
Για να µπορεί η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και οποιοσδήποτε
ΕΦΕΤ.) να πιστοποιεί τις εργασίες που πραγµατοποιούνται, ο ανάδοχος, οφείλει να τηρεί ηλεκτρονικά 
ενηµερωµένα αρχεία παρακολούθησης, µε:
- Κατόψεις των τµηµάτων µε τους δολωµατικούς σταθµούς (για τρωκτικά).
- Αρχείο κατάστασης εντοµοπαγίδων-
σταθµών ή επανατοποθέτησή τους σε άλλα σηµεία των κτιριακών εγκαταστάσεων)
- Αρχεία µε τα συµβάντα, τις επισκέψεις (προγραµµατισµένες και έκτακτες) και τις εφαρµογές που έχουν 
πραγµατοποιηθεί. 
Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να συντηρεί και να παραδώσει το ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ όπως 

περιγράφεται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.
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περιβάλλοντα χώρου, όπως στους χώρους ανάπαυσης και αναπαραγωγής ιπτάµενων εντόµων (µύγες, 
κουνούπια κ.α.) για την αντιµετώπισή τους. 

Τα εντοµοκτόνα και gel που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι άοσµα και να είναι εγκεκριµένα από το 
Υπουργείο Υγείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

ιµετωπίσει τις όποιες προσβολές άλλων παρασίτων (ψύλλοι, ακάρεα, 
κοριοί, µυρµήγκια, κλπ) κατά την διάρκεια της σύµβασης και να ανταποκρίνεται άµεσα σε έκτακτες κλήσεις 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως το Κέντρο για τις εφαρµογές που διενεργεί και να 
διατηρεί αρχείο των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόµων. 

Εφαρµογή µε ψεκασµό ή εκνέφωση µικροβιοκτόνων σκευασµάτων σε χώρους όπου απαιτείται ιδιαίτερη 
µέριµνα όπως: τουαλέτες, ιατρείο, αναρρωτήριο, ασθενοφόρο κλπ. 

Εφαρµογή ψεκασµού ή άλλων µεθόδων -όπου απαιτείται- µε οφιοαπωθητικά σκευάσµατα, περιµετρικά των 
κτιρίων για την αντιµετώπιση των ερπετών. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Για να µπορεί η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και οποιοσδήποτε ελεγκτικός φορέας (π.χ. ΥΥΚΑ, 
ΕΦΕΤ.) να πιστοποιεί τις εργασίες που πραγµατοποιούνται, ο ανάδοχος, οφείλει να τηρεί ηλεκτρονικά 
ενηµερωµένα αρχεία παρακολούθησης, µε: 

Κατόψεις των τµηµάτων µε τους δολωµατικούς σταθµούς (για τρωκτικά). 
- δολωµατικών σταθµών (καταναλώσεις, πιθανή τοποθέτηση νέων 

σταθµών ή επανατοποθέτησή τους σε άλλα σηµεία των κτιριακών εγκαταστάσεων) 
Αρχεία µε τα συµβάντα, τις επισκέψεις (προγραµµατισµένες και έκτακτες) και τις εφαρµογές που έχουν 

Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να συντηρεί και να παραδώσει το ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ όπως 

περιγράφεται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. 

 

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝ
  ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 

ΚΟΛΟΒΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
 

 

   
ιπτάµενων εντόµων (µύγες, 

Τα εντοµοκτόνα και gel που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι άοσµα και να είναι εγκεκριµένα από το 

ιµετωπίσει τις όποιες προσβολές άλλων παρασίτων (ψύλλοι, ακάρεα, 
κοριοί, µυρµήγκια, κλπ) κατά την διάρκεια της σύµβασης και να ανταποκρίνεται άµεσα σε έκτακτες κλήσεις 

ς που διενεργεί και να 

Εφαρµογή µε ψεκασµό ή εκνέφωση µικροβιοκτόνων σκευασµάτων σε χώρους όπου απαιτείται ιδιαίτερη 

µε οφιοαπωθητικά σκευάσµατα, περιµετρικά των 

ελεγκτικός φορέας (π.χ. ΥΥΚΑ, 
ΕΦΕΤ.) να πιστοποιεί τις εργασίες που πραγµατοποιούνται, ο ανάδοχος, οφείλει να τηρεί ηλεκτρονικά 

δολωµατικών σταθµών (καταναλώσεις, πιθανή τοποθέτηση νέων 

Αρχεία µε τα συµβάντα, τις επισκέψεις (προγραµµατισµένες και έκτακτες) και τις εφαρµογές που έχουν 

Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να συντηρεί και να παραδώσει το ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ όπως 

ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΚΟΛΟΒΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ

 

Α 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ                                              

       ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

Β 

ΠΕΝΤΕ ( 5 ) ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                                                                      ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ                                                ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ                5      X                        = 

 

 

Γ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ  ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ   -   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

  

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  ΜΕ  ΦΠΑ ( … %) : 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕ.Π.Υ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ                                                ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ                                                ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

 

   

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, 

ΤΟΥ ΚΕ.Π.Υ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας :  

Κατάστηµα          : 

Ηµεροµηνία έκδοσης: .........................

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡ

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 

.....................................................................................ευρώ....................................

........υπέρ.....................................

∆/νση...........................................................................................για τη συµµετοχή

............................. στον διενεργούµενο διαγωνισµό της 

..............................................................

στην Αθήνα σύµφωνα µε την ........../...................2014, «Προκήρυξη..................... .

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρ

συµµετοχή του στον  ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από 

µέρους µας  

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθ

ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

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 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου.  

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ......

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που

και τα Ν.Π.∆.∆. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.                                                  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

.................. 

ΠΡΟΣ :  Την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Λεωφ. Συγγρού 83, 11745 Αθήνα  

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

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

τα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 

.....................................................................................ευρώ....................................

........υπέρ.............................................................................................

∆/νση...........................................................................................για τη συµµετοχή

στον διενεργούµενο διαγωνισµό της 

............................................................. για την επιλογή Αναδόχου ..............................

στην Αθήνα σύµφωνα µε την ........../...................2014, «Προκήρυξη..................... .

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις του υποψηφίων, που απορρέουν από τη 

συµµετοχή του στον  ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) 

ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.  

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ......- ...... -  201..... .  

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 

και τα Ν.Π.∆.∆. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.                                                  

Με εκτίµηση

H

   

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΟΣ :  Την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής 

Λεωφ. Συγγρού 83, 11745 Αθήνα   

Ω..........……..   

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

τα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 

.....................................................................................ευρώ..........................................

............................................................................. 

∆/νση...........................................................................................για τη συµµετοχή 

στον διενεργούµενο διαγωνισµό της 

.............................. 

στην Αθήνα σύµφωνα µε την ........../...................2014, «Προκήρυξη..................... . 

εώσεις του υποψηφίων, που απορρέουν από τη 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από 

εί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

από την ηµεροµηνία λήξης της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο 

και τα Ν.Π.∆.∆. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.                                                  

Με εκτίµηση 

H ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας  
Κατάστηµα   
Ηµεροµηνία έκδοσης..................

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……………....…… ΕΥΡΩ ………….......

1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ενστάσεως της διζήσεως, υπέρ  της 
……………………….. που εδρεύει .............................., µέχρι του ποσού των  
(..............ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ............), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή 
εκτέλεση των όρων της σύµβασης που υπέγραψε µε την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, για την
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ
ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ (ΚΕ.Π.Υ.) ΦΥΛΑΚΙΟΥ
διακήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

2. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη δήλωσή σας, ολικά ή 

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

της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 

3. Η παρούσα ισχύει µέχρι την παράδοση και οριστική παραλαβή των συµβατικών ειδών από τον 

προµηθευτή, στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

4. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της. 

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

6. Βεβαιώνεται υπεύθυνα, ότι το ποσό 

∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Τράπεζά 

µας.                                                                                           
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Ηµεροµηνία έκδοσης.................. 
ΠΡΟΣ : Την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Λεωφ. Συγγρού 83, 11745 Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……………....…… ΕΥΡΩ ………….......

1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ενστάσεως της διζήσεως, υπέρ  της 
……………………….. που εδρεύει .............................., µέχρι του ποσού των   ΕΥΡΩ ............... 
(..............ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ............), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή 
εκτέλεση των όρων της σύµβασης που υπέγραψε µε την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, για την

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ (ΚΕ.Π.Υ.) ΦΥΛΑΚΙΟΥ» της υπ’ αριθµό .................... από ................. 

ής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. 

2. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη δήλωσή σας, ολικά ή 

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

της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

3. Η παρούσα ισχύει µέχρι την παράδοση και οριστική παραλαβή των συµβατικών ειδών από τον 

προµηθευτή, στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.  

4. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 

σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την 

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

 

6. Βεβαιώνεται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Τράπεζά 

                                                                   Με εκτίµηση

             Η ΤΡΑΠΕΖΑ

 

   
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣ : Την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής 

Λεωφ. Συγγρού 83, 11745 Αθήνα 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ……………....…… ΕΥΡΩ ………….......... 

1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ενστάσεως της διζήσεως, υπέρ  της …………… 

ΕΥΡΩ ............... 
(..............ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ............), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή 
εκτέλεση των όρων της σύµβασης που υπέγραψε µε την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, για την 

ΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ 
της υπ’ αριθµό .................... από ................. 

2. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη δήλωσή σας, ολικά ή 

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

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

3. Η παρούσα ισχύει µέχρι την παράδοση και οριστική παραλαβή των συµβατικών ειδών από τον 

4. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της 

σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την 

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Τράπεζά 

Με εκτίµηση 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   

 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

 

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ»
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ: ................................................................................

ΑΞΙΑ :ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ………
23% 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Παροχή 
Μυοκτονίας στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυ

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: 
 
 

 
Στην Αθήνα σήµερα την ………η του µηνός…………του έτους 2014, ηµέρα ………… και ώρα ………, οι κάτωθι 

συμβαλλόμενοι: 

α) Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις, από τ

Προϊσταμένη Οικονομικού της Κεντρική

συνέχεια, χάριν συντομίας *Αναθέτουσα Αρχή

β) Ο/Η…………………………………του ………………… και της ……………… γεν ……… στ……………… κατ…………… με Α.Δ.Τ.: 

………, με Α.Φ.Μ.:……………, και που θα αποκαλείται στη συνέχ

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

1. Με την υπ’ αριθμό………… από ……………… Απόφαση του Διευθυντή 

Υποδοχής……………… κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του Πρόχειρου Δημόσιου Δ

υπ’αριθμό …………από…………… Προκήρυξης της 

την……………… και ώρα ………… για την ανάδειξη αναδόχου 

Απολύμανσης – Οφιοαπώθησης και Μυοκτονίας

Ορεστιάδας ΠΕ Έβρου όπως αυτές με λεπτομέρεια περιγράφονται στο 

…………………… από……………… διακήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης

συμβαλλόμενο ανάδοχο. 

2. Ύστερα από τα ανωτέρω, η Υπηρεσία, αναθέτει στον ανάδο

απολύμανσης, οφιοαπώθησης και μυοκτονίας

Ορεστιάδας Έβρου, της υπ’ αριθμό …………………… από…………………  Προκήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Πρώτης Υποδοχής, με τους κατωτέρω όρους και

ανεπιφύλακτα: 

 
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 

κατωτέρω. 

«Αναθέτουσα Αρχή» είναι η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.

«Ανάδοχος» είναι ο «……………………… του ……………………… και της……………………………, με 

Α.Δ.Τ.:………………………………………… με έδρα………………………, με Α.Φ.Μ.:…………………»,ο οποίος ευθύνεται 

αποκλειστικά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της 

με την παρούσα Σύμβαση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

................................................................................................................................

ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ………………………ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

Παροχή υπηρεσιών Απεντόµωσης – Απολύµανσης –
στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου Ορεστιάδας ΠΕ Έβρου

Στην Αθήνα σήµερα την ………η του µηνός…………του έτους 2014, ηµέρα ………… και ώρα ………, οι κάτωθι 

α) Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις, από τ

της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, και που θα αποκαλείται στην 

Αναθέτουσα Αρχή* ή * Υπηρεσία* και 

β) Ο/Η…………………………………του ………………… και της ……………… γεν ……… στ……………… κατ…………… με Α.Δ.Τ.: 

………, με Α.Φ.Μ.:……………, και που θα αποκαλείται στη συνέχεια, χάριν συντομίας *Ανάδοχος*, 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμό………… από ……………… Απόφαση του Διευθυντή της Κεντρικής  Υπηρεσίας Πρώτης 
αν τα αποτελέσματα του Πρόχειρου Δημόσιου Δ

θμό …………από…………… Προκήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
την……………… και ώρα ………… για την ανάδειξη αναδόχου  η παροχή  υπηρεσιών 

Οφιοαπώθησης και Μυοκτονίας στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίο
όπως αυτές με λεπτομέρεια περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

…………………… από……………… διακήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, στον ανωτέρω 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Υπηρεσία, αναθέτει στον ανάδοχο την παροχή υπηρεσιών 

απολύμανσης, οφιοαπώθησης και μυοκτονίας στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου 

, της υπ’ αριθμό …………………… από…………………  Προκήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Πρώτης Υποδοχής, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αυτός (ο ανάδοχος) αποδέχεται 

 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 

είναι η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. 

αι ο «……………………… του ……………………… και της……………………………, με 

Α.Δ.Τ.:………………………………………… με έδρα………………………, με Α.Φ.Μ.:…………………»,ο οποίος ευθύνεται 

αποκλειστικά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών

   

................................................ 

………………ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 

– Οφιοαπώθησης και 
λακίου Ορεστιάδας ΠΕ Έβρου». 

Στην Αθήνα σήµερα την ………η του µηνός…………του έτους 2014, ηµέρα ………… και ώρα ………, οι κάτωθι 

α) Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις, από την Κολοβού Νικολέττα, 

ς Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, και που θα αποκαλείται στην 

β) Ο/Η…………………………………του ………………… και της ……………… γεν ……… στ……………… κατ…………… με Α.Δ.Τ.: 

εια, χάριν συντομίας *Ανάδοχος*, 

της Κεντρικής  Υπηρεσίας Πρώτης 
αν τα αποτελέσματα του Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού της 

Πρώτης Υποδοχής, που διενεργήθηκε 

η παροχή  υπηρεσιών Απεντόμωσης – 

στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της υπ’ αριθμό 

Υποδοχής, στον ανωτέρω 

υπηρεσιών απεντόμωσης, 

στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου 

, της υπ’ αριθμό …………………… από…………………  Προκήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας 

συμφωνίες, τις οποίες αυτός (ο ανάδοχος) αποδέχεται 

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται 

αι ο «……………………… του ……………………… και της……………………………, με 

Α.Δ.Τ.:………………………………………… με έδρα………………………, με Α.Φ.Μ.:…………………»,ο οποίος ευθύνεται 

παροχής υπηρεσιών, που του ανατίθεται 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

«Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ' αυτό τεύχη και λοιπά έγγραφα, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

«Προμήθεια» είναι η παροχή υπηρεσιών 
στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου
παρούσα Σύμβαση και τις οποίες αναλαμβάνει να παράσχει ο ανάδοχος.
 

1.Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι 

οφιοαπώθησης και μυοκτονίας στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου
όπως αυτές με λεπτομέρεια περιγράφονται

Προκήρυξης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
κατακυρωτικής απόφασης, μέχρι και την λήξη 

……………………….. # ………………… € #, συμπεριλαμβανομένων των 

 

Στοιχεία της υπό παροχή Υπηρεσίας

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ

  

  

 
2. Η Υπηρεσία διατηρεί, μονομερώς, το δικαίωμα να τροποποιεί

υπηρεσιών/εφαρμογών, ανάλογα με τις εκάστοτε 

έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχο

 

3. Η τιμή θα παραμείνει η ίδια, για όλη την διάρκεια της σύμβασης ως και σε τυχόν παράταση του έργου και

δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

 

Τόπος Παράδοσης Παρακολούθησης Έργου 
1. Η παράδοση των υπηρεσιών γίνεται με τη φροντίδα, δαπάνες κ

κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής

ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

……………… Προκήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

2. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεση

μήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, που διορίζεται από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.

3. Η Επιτροπή παρακολούθησης και παρ

μεθοδολογία, αλλά και την όλη υλοποίηση των παρασχ
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είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ' αυτό τεύχη και λοιπά έγγραφα, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

η παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, απολύμανσης, οφιοαπώθησης και μυοκτονίας 
δοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου, όπως αυτές εξειδικεύονται στην 

παρούσα Σύμβαση και τις οποίες αναλαμβάνει να παράσχει ο ανάδοχος. 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο σύμβασης – Τιμές 

σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης
στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου

όπως αυτές με λεπτομέρεια περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  της υπ’ αριθμό

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της 

, μέχρι και την λήξη της Σύμβασης στις 31/12/2014, στην συνολική τιμή 
, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων 

Υπηρεσίας (Τιμή ανά μηνιαία επίσκεψη): 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ) 
ΤΙΜΗ 

(ΜΟΝΑ∆ΑΣ) 

 ….. € 

 ….. € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 23 % 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Η Υπηρεσία διατηρεί, μονομερώς, το δικαίωμα να τροποποιεί τον προσανατολισμό 

ανάλογα με τις εκάστοτε εποχιακές ανάγκες του Κέντρου

έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου. 

Η τιμή θα παραμείνει η ίδια, για όλη την διάρκεια της σύμβασης ως και σε τυχόν παράταση του έργου και

δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 

Άρθρο 2 

Τόπος Παράδοσης Παρακολούθησης Έργου – Ποιοτική –Ποσοτική Παραλαβή
Η παράδοση των υπηρεσιών γίνεται με τη φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του αναδόχου

ου Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου, όπως 

ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της 

……………… Προκήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. 

Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών και η παραλαβή αυτών, καθώς και η σύνταξη κάθε 

μήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, που διορίζεται από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. 

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, θα παρακολουθεί διαρκώς τη χρησιμοποιούμενη 

μεθοδολογία, αλλά και την όλη υλοποίηση των παρασχόμενων υπηρεσιών και ιδιαίτερα αν η διαδικασία 

   
είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ' αυτό τεύχη και λοιπά έγγραφα, τα οποία 

απεντόμωσης, απολύμανσης, οφιοαπώθησης και μυοκτονίας 
, όπως αυτές εξειδικεύονται στην 

απεντόμωσης, απολύμανσης, 
στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου, 

της υπ’ αριθμό 14/2014 από…………… 

από την ημερομηνία της 

στην συνολική τιμή των 
κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23% . 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘ.ΑΞΙΑΣ 

….. € 

….. € 

 

 

 

προσανατολισμό των προσφερόμενων 

ανάγκες του Κέντρου, ύστερα βεβαίως από 

Η τιμή θα παραμείνει η ίδια, για όλη την διάρκεια της σύμβασης ως και σε τυχόν παράταση του έργου και 

Ποσοτική Παραλαβή 
αι μεταφορικά μέσα του αναδόχου, στις 

) Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου, όπως 

της με αριθμό …………από 

ς των εργασιών και η παραλαβή αυτών, καθώς και η σύνταξη κάθε 

μήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 

αλαβής, θα παρακολουθεί διαρκώς τη χρησιμοποιούμενη 

νων υπηρεσιών και ιδιαίτερα αν η διαδικασία 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

υλοποίησης είναι σύμφωνη με της τελικής διάθεσης, συντάσσοντας προς τούτο σχετικό πρωτόκολλο 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, για το σύνολο των παρασχ

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής.

5. Εάν ο ανάδοχος, δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της Επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής 

και τους όρους της σύμβασης, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή την επιβολή των 

προβλεπόμενων, στα άρθρα 31 έως 34 του π.δ.118/2007, κυρώσεων.

 

1. Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, κάθε μήνα, με την 

τιμολόγηση αυτών, απολογιστικά και με χρηματικό Ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου, με έκδοση επιταγής 

της ΤτΕ, στο όνομα του αναδόχου από τον υπόλογο διαχειριστή 

απαραίτητων δικαιολογητικών της περιοχής του, μετά την οριστική

και εφόσον υποβληθούν αρμοδίως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην 

έδρα παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα , τα σχε

παρασχεθείσες υπηρεσίες του προηγούμενου μηνός, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής, που 

τον αφορούν, στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου.

3. Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι:

 

0,10%  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Α

Χαρτόσημο 3% επί των κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ποσού του χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Σ.

Φόρος Εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας (
ΦΕΚ 151/Α, χορηγείται βεβαίωση Ν.2198/1994 άρθρο 24  παρ.1).

 

 

Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Η Υπηρεσία υποχρεούται να καταβάλλει δαπάνη 

τις οποίες ο ανάδοχος θα έχει ενημερωθεί εγγράφως από το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου 

Ορεστιάδας Έβρου, σύμφωνα με τα στοιχεία του 

……………διακήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ’

εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε στις υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης 

που τυχόν του χορηγήθηκε. 
2. Η Υπηρεσία δικαιούται να προσλάβει ανάδοχο, με ελεύθερη τιμή, και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά 

βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα από 

την κατάπτωση της εγγύησης και των κ

άρθρου 34 του π.δ.118/2007. 

3. Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας την προμήθεια, πριν την 

ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου ή δεν πραγματοποιήσει τους όρους κ

παρούσας Προκήρυξης, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

 

53 

υλοποίησης είναι σύμφωνη με της τελικής διάθεσης, συντάσσοντας προς τούτο σχετικό πρωτόκολλο 

ποσοτικής παραλαβής, για το σύνολο των παρασχόμενων υπηρεσιών . 

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής. 

Εάν ο ανάδοχος, δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της Επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής 

ς σύμβασης, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή την επιβολή των 

προβλεπόμενων, στα άρθρα 31 έως 34 του π.δ.118/2007, κυρώσεων. 

Άρθρο 3 
Πληρωμή 

Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, κάθε μήνα, με την 

ολόγηση αυτών, απολογιστικά και με χρηματικό Ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου, με έκδοση επιταγής 

στο όνομα του αναδόχου από τον υπόλογο διαχειριστή της ΣΑΕ 0502 με

απαραίτητων δικαιολογητικών της περιοχής του, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους 

και εφόσον υποβληθούν αρμοδίως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην 

έδρα παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα , τα σχε

παρασχεθείσες υπηρεσίες του προηγούμενου μηνός, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής, που 

τον αφορούν, στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου. 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι: 

νεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

Χαρτόσημο 3% επί των κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ποσού του χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Σ. 

Φόρος Εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας (άρθρο 55 παρ. 1 εδάφιο (στ) του Ν.
χορηγείται βεβαίωση Ν.2198/1994 άρθρο 24  παρ.1). 

Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Η Υπηρεσία υποχρεούται να καταβάλλει δαπάνη μόνο για τις παροχές υπηρεσιών (είδος και χρόνος)

ο ανάδοχος θα έχει ενημερωθεί εγγράφως από το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου 

Ορεστιάδας Έβρου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ της με 

……………διακήρυξης της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. 

Άρθρο 4 

ια εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ’

εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε στις υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης 

Η Υπηρεσία δικαιούται να προσλάβει ανάδοχο, με ελεύθερη τιμή, και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά 

βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα από 

την κατάπτωση της εγγύησης και των κυρώσεων που θα του επιβληθούν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 

ν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας την προμήθεια, πριν την 

ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου ή δεν πραγματοποιήσει τους όρους κ

παρούσας Προκήρυξης, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

Άρθρο 5 

   
υλοποίησης είναι σύμφωνη με της τελικής διάθεσης, συντάσσοντας προς τούτο σχετικό πρωτόκολλο 

 

Εάν ο ανάδοχος, δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της Επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής 

ς σύμβασης, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή την επιβολή των 

Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, κάθε μήνα, με την 

ολόγηση αυτών, απολογιστικά και με χρηματικό Ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου, με έκδοση επιταγής 

της ΣΑΕ 0502 με την προσκόμιση των 

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους 

και εφόσον υποβληθούν αρμοδίως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα , τα σχετικά με τις 

παρασχεθείσες υπηρεσίες του προηγούμενου μηνός, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής, που 

Χαρτόσημο 3% επί των κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

άρθρο 55 παρ. 1 εδάφιο (στ) του Ν. 2238/94, 

παροχές υπηρεσιών (είδος και χρόνος), για 

ο ανάδοχος θα έχει ενημερωθεί εγγράφως από το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου 

με αριθμό ………………από 

ια εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει απ’ αυτή 

εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε στις υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης 

Η Υπηρεσία δικαιούται να προσλάβει ανάδοχο, με ελεύθερη τιμή, και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά 

βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα από 

υρώσεων που θα του επιβληθούν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 

ν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας την προμήθεια, πριν την 

ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου ή δεν πραγματοποιήσει τους όρους και τις απαιτήσεις της 

παρούσας Προκήρυξης, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 

ΑΔΑ: 7Σ9ΖΙ-ΔΧΚ



 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεών του και επομένως δεν επιβάλλον

απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως 

και επαρκώς. 

Το συμβαλλόμενο μέρος, που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως 

και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη αν

βίας, αν μέσα στην ανωτέρω εικοσαήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά, που συνιστούν την 

ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

 

Τήρηση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απ

καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την ισχύουσα Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι 

υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων, καθώς και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου κ.λπ., 

σύμφωνα με οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία

2. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου

 

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσης σύμβασης, ο Ανάδοχος

επιστολή το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον 

Φ.Π.Α., με τα παρακάτω στοιχεία: 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ 

  

 

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον Ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική 

εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να εκχωρεί

Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις, που περιέχονται σε αυτή, χωρίς 

προηγούμενη συγκατάθεση του έτερου μέρους, πλην της εκχώρησης της είσπραξης των απαιτήσεων, που 

απορρέουν από τη σύμβαση, σε αναγ

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Ανάδοχος δεν αναθέτει σε υπεργολάβο ή υπεργολάβους την εκτέλεση όλου ή τμήματος του Έργου, χωρίς 

τη γραπτή συναίνεση της Υπηρεσίας.
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Ανωτέρα Βία 
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεών του και επομένως δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, αν η παράλειψη αυτή είναι 

απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως 

Το συμβαλλόμενο μέρος, που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως 

και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη αν

βίας, αν μέσα στην ανωτέρω εικοσαήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά, που συνιστούν την 

ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. 

Άρθρο 6 
Τήρηση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, 

καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την ισχύουσα Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι 

ασφαλείας των εργαζομένων, καθώς και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου κ.λπ., 

κείμενη νομοθεσία. 

τωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος

Άρθρο 7 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσης σύμβασης, ο Ανάδοχος

το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟ 

   

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον Ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική 

εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. 

 
Άρθρο 8 

Εκχωρήσεις - Υπεργολαβίες 
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να εκχωρεί, δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει την 

Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις, που περιέχονται σε αυτή, χωρίς 

προηγούμενη συγκατάθεση του έτερου μέρους, πλην της εκχώρησης της είσπραξης των απαιτήσεων, που 

απορρέουν από τη σύμβαση, σε αναγνωρισμένη εμπορική τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα σε Κράτος 

Ο Ανάδοχος δεν αναθέτει σε υπεργολάβο ή υπεργολάβους την εκτέλεση όλου ή τμήματος του Έργου, χωρίς 

τη γραπτή συναίνεση της Υπηρεσίας. 

Άρθρο 9 
Καταγγελία σύμβασης. 

   

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών 

ται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, αν η παράλειψη αυτή είναι 

απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως 

Το συμβαλλόμενο μέρος, που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε, 

που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει στο άλλο μέρος εγγράφως 

Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας 

βίας, αν μέσα στην ανωτέρω εικοσαήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά, που συνιστούν την 

αρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, 

καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την ισχύουσα Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι 

ασφαλείας των εργαζομένων, καθώς και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου κ.λπ., 

ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος 

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσης σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική 

το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον 

ΥΠΕΡ 

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον Ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική 

, δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει την 

Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις, που περιέχονται σε αυτή, χωρίς 

προηγούμενη συγκατάθεση του έτερου μέρους, πλην της εκχώρησης της είσπραξης των απαιτήσεων, που 

νωρισμένη εμπορική τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα σε Κράτος – 

Ο Ανάδοχος δεν αναθέτει σε υπεργολάβο ή υπεργολάβους την εκτέλεση όλου ή τμήματος του Έργου, χωρίς 
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Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος, καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες 

υποχρεώσεις της, ο δε Ανάδοχος, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή παραλε

του οφειλόμενου σύμφωνα με την παρούσα, συμβατικού τιμήματος.

 

1. Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την 

ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με την εν λόγω προμήθεια.

2. Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους, που 

αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο 

οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα 

παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:

α. η παρούσα σύμβαση. 

β. η υπ’ αριθμό……… από …………… Προκήρυξη για υπηρεσίες 

και μυοκτονίας του ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ.

γ. η προσφορά του αναδόχου. 

 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, οποτεδήποτε, μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από τον προμηθευτή 

να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οπ

αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης. 

2. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, μόνο όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
 
 

1. Κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται 

αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας (Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης 

Υποδοχής). 

2. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από

- Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα.

3. Είναι αυτονόητο, ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή σ

καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις:

 

1. Του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού,

(Α΄-247), όπως ισχύουν. 
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Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος, καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες 

υποχρεώσεις της, ο δε Ανάδοχος, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή παραλείπει, χωρίς νόμιμη αιτία, την πληρωμή 

του οφειλόμενου σύμφωνα με την παρούσα, συμβατικού τιμήματος. 

Άρθρο 10 
Βαρύτητα εγγράφων 

Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την 

ραφα, που σχετίζονται με την εν λόγω προμήθεια.

Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους, που 

αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο 

, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα 

παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 

υπ’ αριθμό……… από …………… Προκήρυξη για υπηρεσίες απεντόμωσης, απολύμανσης

του ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ. 

Άρθρο 11 
Τροποποιήσεις – Προσθήκες 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, οποτεδήποτε, μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από τον προμηθευτή 

να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στ

αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης.  

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, μόνο όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 12 
Επίλυση διαφορών – Διατάξεις 

Κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται 

αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας (Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007. 

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. 

οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των μεταξύ τους διαφορών. 

Άρθρο 13 
Γενικές διατάξεις 

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις: 

Του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.» 

   
Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος, καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες 

ίπει, χωρίς νόμιμη αιτία, την πληρωμή 

Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την 

ραφα, που σχετίζονται με την εν λόγω προμήθεια. 

Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους, που 

αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο 

, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα 

απολύμανσης, οφιοαπώθησης 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, οποτεδήποτε, μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από τον προμηθευτή 

οιαδήποτε τροποποίηση στις υπηρεσίες, εφόσον 

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, μόνο όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

Κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται 

αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας (Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης 

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, 

τα Δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.» 
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2. Του π.δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.).» (Α΄

εφαρμόζονται συμπληρωματικά με τις διατάξεις του ν.2362/1995 (Α΄

γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της υπ’ αριθμό

………………  Προκήρυξης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, την τεχνική και οικονομική προσφορά του 

Αναδόχου. 

-Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η πα

υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τ

οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα.

 

Για το Ελληνικό Δημόσιο 
Η Προϊσταμένη Οικονομικού 

 της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής 
 
 
 

ΚΟΛΟΒΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
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Του π.δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.).» (Α΄-150), όπως ισχύουν και οι οποίες 

εφαρμόζονται συμπληρωματικά με τις διατάξεις του ν.2362/1995 (Α΄-247), των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε 

γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της υπ’ αριθμό

………………  Προκήρυξης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, την τεχνική και οικονομική προσφορά του 

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα 

οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 Ο 
 

 

 

   
150), όπως ισχύουν και οι οποίες 

ποίων ο Ανάδοχος έλαβε 

γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της υπ’ αριθμό 14/2014 από 

………………  Προκήρυξης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, την τεχνική και οικονομική προσφορά του 

ρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, 

πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα 

Ο  Προμηθευτής 
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