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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαµηλότερη τιµή 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12-06-2020 

ΩΡΑ: 14:00 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ (βλ. Πίνακα 1) 

 
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Tις διατάξεις του ν.4412/2016 και δη του άρθρου 32 περί προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση. 

2. Τον Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007). 

3. Τον Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιηµένος ισχύει. 

4. Toν Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει. 

5. Τον Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην 
οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές. 

6. Τον Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ. 
7. Την υπ’ αρ. 4823/19-3-2020 Απόφαση ∆ιοικητή µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές  για την 

ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης 
8. Το υπ’ αρ. 6387/6-5-2020 πρακτικό της Επιτροπής ελέγχου επάρκειας αναλώσιµου και µη αναλώσιµου υλικού 

λόγω COVID-19. 
9. Την υπ’ αρ. 6882/15-5-2020 Απόφαση ∆ιοικητή σχετικά µε την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού και τη 

διενέργεια διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης των 
κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκοµείου για έξι (6) µήνες. 

 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

1. Κάθε ενδιαφερόµενο, να καταθέσει προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης των 
κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκοµείου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (τη χαµηλότερη τιµή). 
2. ∆ικαίωµα Συµµετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εµπορική ή 
βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή 
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νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 
Συνεταιρισµοί. 
3. Περιγραφή του έργου γίνεται στον Πίνακα 1 της παρούσας. 
4. Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται µέχρι και την Παρασκευή 12-06-2020 και 14.00 στο mail της 
Υπηρεσίας prommet@yahoo.gr  
 
 
Κατά τα λοιπά, το έργο θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Α/
Α 

 
 
 

CPV ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠ/ΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ 
ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ 79713000-5 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 6.825,35€ 40.952,09€ 
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

 
    

Σηµειώνεται ότι: 
α. απαιτείται η πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόµων προσωπικού ασφαλείας για τον καλύτερο έλεγχο της 
εισόδου του Νοσοκοµείου και του θυρωρείου που βρίσκεται στην πίσω πλευρά. Τα άτοµα θα εργάζονται από 
∆ευτέρα έως και Σάββατο από τις 6.00π.µ. έως τις 22.00µ.µ. ανά δύο άτοµα σε 8ωρη βάρδια και σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Ι 
β. οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα από την επισυναπτόµενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν.4412/16  (Παράρτηµα ΙΙ), υπογεγραµµένη από τον εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα. 
 
 

 
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΙΟΝ. ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ  

  
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α’ του Ν.4412/16.Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρµοδιότητάς τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νοµοθεσία ο 
ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόµους τους σχετικούς µε την εργασία (Εργατική 
Νοµοθεσία) και τις διατάξεις για αµοιβές και µε τη ρητή υποχρέωση να καταβάλλει τις νόµιµες αποδοχές 
στους εργαζόµενους οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από 
τις οικείες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι, να τηρεί το νόµιµο 
ωράριο εργασίας, ως και τις νόµιµες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζοµένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους κλπ, θα ευθύνεται δε έναντι των 
Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης υποχρεούται να 
εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 
2. Στην αναθέτουσα αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω µέσω των ασφαλιστικών 
ταµείων κλπ. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφεροµένων όρων παρέχεται το 
δικαίωµα στην αναθέτουσα αρχή να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση. 
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει (1) επόπτη για την επίβλεψη της σύµβασης και επικοινωνία µε 
αρµόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής τον /την οποίο-α θα γνωστοποιήσει σε αυτήν. 
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και 
είναι αποκλειστικώς και µόνο ως υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο 
προσωπικό του. 
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό του των νόµιµων αδειών αναπαύσεων και να 
καλύπτει τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαµβανοµένων µε 
την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι της αναθέτουσας αρχής. 
6. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ µέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των όρων της 
παρούσης. Περαιτέρω λεπτοµέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης 
της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωµής θα περιγραφούν στη σύµβαση µεταξύ αναδόχου και 
αναθέτουσας αρχής. 
7. Ο ανάδοχος δύναται να επισκεφτεί τους χώρους των προς φύλαξη κτιρίων, έλεγξε τις εγκαταστάσεις και 
βεβαιώθηκε ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για απρόσκοπτη, αποτελεσµατική και ασφαλή εργασία του 
προσωπικού του, σε περίπτωση δε ατυχήµατος θα είναι ο µόνος υπεύθυνος. 
8. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ανελλιπώς το συµφωνηµένο αριθµό προσωπικού για τη 
φύλαξη των αντίστοιχων εγκαταστάσεων και να αναπληρώνει χωρίς καθυστέρηση τους υπαλλήλους της που 
απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο (άδεια, ασθένεια κλπ).Σε περίπτωση ασθένειας κατά την ώρα της 
υπηρεσίας τους ή αν τυχόν κριθούν ακατάλληλοι από την Αναθέτουσα Αρχή θα υπάρχει δυνατότητα άµεσης 
αντικατάστασης από συναδέλφους τους, έχοντας την σχετική όµοια επαγγελµατική ιδιότητα, ασφάλιση και 
προσόντα. 
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί σχολαστικά την εργατική νοµοθεσία δηλ. 
ιδίως την καταβολή των νόµιµων αποδοχών, την τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη όρους 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί µη τήρηση µερικώς ή συνολικά 
των ανωτέρω η αναθέτουσα αρχή καταγγέλλει τη σύµβαση. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει αναρτηµένη 
κατάσταση προσωπικού θεωρηµένη από την επιθεώρηση εργασίας σε εµφανές σηµείο στο φυλασσόµενο 
κτίριο. 
10. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται µε την Αναθέτουσα Αρχή για την τήρηση της 
σύµβασης. 
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιάς 
φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής και είναι υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς φθοράς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή σε πράγµατα και 
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εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή 
τρίτων κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 
12. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης αλλά και µετά το πέρας αυτής το προσωπικό φύλαξης και γενικότερα ο 
Ανάδοχος έχουν υποχρέωση τήρησης του απορρήτου σχετικά µε όσα περιέχονται σε γνώση τους (έγγραφα 
στοιχεία, σχέδια κατόψεων και κάθε άλλου είδους πληροφορίες) και αφορούν την αναθέτουσα αρχή ή τις 
δραστηριότητες της. Σε περίπτωση που αποδειχθεί η µη τήρηση του απορρήτου η αναθέτουσα αρχή µπορεί 
να ζητήσει αποζηµίωση και να λύσει τη σύµβαση µονοµερώς. 
13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε όλες τις υποχρεώσεις τις απορρέουσες από την κείµενη 
νοµοθεσία αναφορικά µε τη λειτουργία των ΙΕΠΥΑ. Ενδεικτικά υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόµενα στις 
διατάξεις του Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ Α/164), «Προϋποθέσεις λειτουργίας ΙΕΠΥΑ. Προσόντα και υποχρεώσεις 
του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 
Α/209), τα οριζόµενα στην ΚΥΑ1016/109/151-α'/2009 περί καθορισµού των τεχνικών προδιαγραφών των 
προστατευτικών µέσων του προσωπικού ασφαλείας των ΙΕΠΥΑ , καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη. Σε 
περίπτωση που το προσωπικό του χρησιµοποιεί στολή θα πρέπει αυτή να διαθέτει αντίστοιχη έγκριση. 
14. Ο ανάδοχος και το προσωπικό ασφαλείας που θα χρησιµοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύµβασης δεν 
έχουν καµία απολύτως σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την Αναθέτουσα Αρχή, οι δε µισθοί και αµοιβές τους 
καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις (δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, αποζηµίωση υπερωριακής 
απασχόλησης ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή, εισφορές κλπ)οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και 
ασφαλιστική νοµοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι 
αυτών µε τους οποίους συνδέεται µε εργασιακή η άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ αφορµής των 
σχέσεων αυτών. 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η κεντρική είσοδο αποτελείται από 3 υπόγεια, ισόγειο και 8 ορόφους και άλλες δύο πύλες εισόδου. Σε αυτό 
το κτήριο υπάρχει αρκετά µεγάλη προσέλευση επισκεπτών. Ο ανάδοχος θα έρθει σε συνεννόηση µε το 
Τµήµα Επιστασίας για τον εµπιστευτικό σχεδιασµό της τακτικής της φύλαξης και την αλληλοενηµέρωση. 
 
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΘΟΥΝ 
Η φύλαξη του νοσοκοµείου θα είναι δύο βάρδιες από για όλες τις ηµέρες του έτους ήτοι ∆ευτέρα - 
Παρασκευή(δεν περιλαµβάνονται Σάββατα, Κυριακές ,εορτές και αργίες) ως εξής: 
Εργάσιµες ηµέρες ( ∆ευτέρα έως Παρασκευή εξαιρουµένων εορτών και αργιών) 
α) πρωινή βάρδια 6:00 - 14:00 µε δύο φύλακες 
β) απογευµατινή βάρδια 14:00-22:00 µε δύο φύλακες 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Έλεγχος των εισερχοµένων και εξερχοµένων ατόµων 
Ο φύλακας της 2ης πρωινής βάρδιας (08:00-16:00) θα πρέπει να ελέγχει µέσω x-ray όλες τις χειραποσκευές 
των επισκεπτών και την εισερχόµενη αλληλογραφία, πιστοποιώντας τον έλεγχό τους µε την υπογραφή του 
και την ένδειξη «ελέγχθηκε» πάνω σε κάθε αντικείµενο αλληλογραφίας 
Κατά τις ώρες εργασίας θα λαµβάνει τέτοιες θέσεις ώστε να ελέγχει οπτικά ολόκληρο το χώρο εισόδου 
Εντοπίζει και παρακολουθεί καταστάσεις που δεν είναι συνήθεις και επεµβαίνει την κατάλληλη στιγµή για 
να τις αντιµετωπίσει 
Ελέγχει και επιτηρεί µετά το πέρας του ωραρίου εργασίας τα διάφορα συνεργεία (καθαριότητας κλπ) κατά 
την προσέλευση και αποχώρηση αυτών για τυχόν παραλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του 
κτιρίου 
Έλεγχο λειτουργίας και χρήση σε περίπτωση ανάγκης του συστήµατος πυρασφάλειας 
Επίβλεψη του κλειστού κυκλώµατος παρακολούθησης 
Συνδροµή στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας σε περίπτωση επίθεσης από τρίτα άτοµα 
Περιοδικός έλεγχος των κοινοχρήστων χώρων, κλιµακοστασίων και ανελκυστήρων 
Έλεγχος και φύλαξη του χώρου στάθµευσης οχηµάτων καθώς και των οχηµάτων που σταθµεύουν έξω από 
το κτίριο 
Έλεγχος των συστηµάτων ασφαλείας και σε περίπτωση βλάβης ενδιαφέρονται για την αποκατάσταση τους, 
ενηµερώνοντας τον αρµόδιο υπάλληλο 
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∆εν θα επιτρέπεται η είσοδος υπαλλήλων κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες στους χώρους του κτιρίου, 
εκτός και αν υπάρχει προς τούτο άδεια 
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παραµονή ατόµων µη εχόντων εργασία ή ύπαρξη ύποπτων αντικειµένων 
θα ειδοποιείται η Υπηρεσία 
Κατά τη λήξη του ωραρίου εργασίας οι φύλακες θα ελέγχουν τους χώρους για να διαπιστώσουν ότι δεν 
παρέµεινε σε αυτούς κανένα ξένο άτοµο και δεν αφέθηκαν ξένα αντικείµενα που µπορεί να είναι επικίνδυνα 
Επίσης µετά την αποχώρηση όλων των υπαλλήλων θα επιθεωρούν τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του 
κτιρίου που φυλάσσουν, ενεργώντας προληπτικά και κατασταλτικά προς αποφυγή κάθε είδους ζηµιάς από 
πιθανή βλάβη (πυρκαγιάς, διαρροές νερού κλπ) 
Σε περίπτωση πυρκαγιάς οι φύλακες υποχρεούνται να ειδοποιούν πάραυτα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις 
αρµόδιες υπηρεσίες της ΑΑ∆Ε και να χρησιµοποιούν τα πυροσβεστικά µέσα της ΑΑ∆Ε το χειρισµό και τη 
θέση των οποίων θα έχουν φροντίσει να γνωρίζουν πολύ καλά 
Οι φύλακες θα είναι εξοπλισµένη µε ειδικό σύστηµα που επιτρέπει την άµεση µετάδοση σήµατος κινδύνου 
σε περίπτωση ανάγκης 
Οι φύλακες θα προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας την κανονική ώρα, θα φροντίζουν και την άριστη 
εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και δεν θα εγκαταλείψουν τη θέση 
τους αν δεν ενηµερωθούν και αναλάβουν υπηρεσία οι αντικαταστάτες τους 
Οι φύλακες θα παρακολουθούν, επιλαµβάνονται και αναφέρουν αµέσως στο κέντρο ελέγχου κάθε υπόνοια, 
ανωµαλία ή ύποπτη κατάσταση που υποπίπτει στην αντίληψή τους 
Οι φύλακες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους δεν θα ασχολούνται µε θέµατα άσχετα προς αυτή 
(συζητήσεις, ανάγνωση εντύπων, µουσική, χρήση οινοπνευµατωδών ποτών κα) 
Κάθε φύλακας θα συντάσσει αναφορά συµβάντων εις διπλούν και θα παραδίδει το ένα αντίγραφο στην 
επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό 
Το προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του θα είναι εφοδιασµένο µε ειδικό 
δελτίο ταυτότητας και ειδικό διακριτικό σήµα όπως ορίζει ο Ν.2518/97 (ΦΕΚ 164/21-08-1997) 
Οι φύλακες θα φορούν στολή σε άριστη κατάσταση που θα τους χορηγείται από τον ανάδοχο και θα είναι 
καθαροί, ευπρεπείς και ευγενείς 
Οι φύλακες θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό µητρώο και να είναι γνώστες της ελληνικής γλώσσας 
Το προσωπικό του αναδόχου που θα αναλάβει τη φύλαξη του κτιρίου, πρέπει να είναι άριστα εκπαιδευµένο 
και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό και οτιδήποτε κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή φύλαξη του 
κτιρίου 
Ο ανάδοχος θα ασκεί συχνούς ελέγχους στους φύλακες του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και θα 
συντονίζει τις ενέργειές τους 
Ο ανάδοχος είναι καθ ολοκληρίαν υπεύθυνος για κλοπή και κάθε είδους δολιοφθορά που ήθελε συµβεί στο 
κτίριο 
Επίσης θα πρέπει αφενός µεν, να διαθέτει κέντρο ελέγχου και συντονισµού που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη 
διάρκεια της φύλαξης και µε το οποίο θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία οι φυλακές, αφ’ ετέρου δε, να 
έχει τη δυνατότητα να επέµβει µε δικά του µέσα (αυτοκίνητα, µηχανές) σε τυχόν κάλεσµα των φυλάκων του 
κτιρίου για βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης 
Σε περίπτωση που κατά το διάστηµα ισχύος της σύµβασης η Υπηρεσία µεταφερθεί σε άλλο κτίριο, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τη φύλαξη στο νέο κτίριο µε τους ίδιους όρους και τεχνικές 
προδιαγραφές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ �ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ�) 

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

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά ιιε την αναθέτουσα αργή/αναθέτοντα Φορέα1 και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

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

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

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

(αφ) 

Ονοµασία: [Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ] 
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [02030] 
Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΜΠΟΤΑΣΗ 51/ΠΕΙΡΑΙΑΣ/18537] 
Αρµόδιος για πληροφορίες: [∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΑΦΙΕΡΗ] 
Τηλέφωνο: [2104520835] 
Ηλ. ταχυδροµείο: [prommet@yahoo.gr] 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.metaxa-hospital.gr] 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ CPV:79713000-5] 

Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:  
Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [Προµήθειες] 
Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……..] 
Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [16/2020] 
 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (ol) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά ιιε τον οικονοµικό φορέα 

 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

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

 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [ ....... ] 
Αρµόδιος ή αρµόδιοι2: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

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

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση3;  
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ' αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: 

ο οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική 
επιχείρηση»4 ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο   
προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης; 

 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε 

αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία  ή κατηγορίες 
εργαζοµένων µε αναπηρία  ή   µειονεκτούντων εργαζοµένων ανήκουν οι 
απασχολούµενοι. 

[] Ναι [] Όχι 

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

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

[....] 

                                                 
2  Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 
3  Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (EE L 124της 
20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 
εργαζοµένους και της 

 οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των 

οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια 
ευρώ. 
4  Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων ατόµων. 
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5  Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.  
6    Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε 

επίσηµο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή 

διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος 

(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε   στα   υπόλοιπα   τµήµατα   της παρούσας ενότητας, στην 

ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους,  

συµπληρώστε το  µέρος  V  κατά περίπτωση,    και    σε    κάθε    

περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI. 

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και 

τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β)   Εάν το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή   η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 

κατάλογο
5: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος 

IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή + κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον  αυτό   
απαιτείται   στη   σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης: 
 

α) [ ...... ] 
 
 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[. ...... ][. ... ][. ... ][. ... ] 

 
γ) [ ...... ] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση 
πληρωµής εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  και φόρων  ή  να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδοµένων σε    οποιοδήποτε    κράτος    µέλος    αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν    η    σχετική    τεκµηρίωση    διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι 
(διαδικτυακή   διεύϋυνση,   αρχή   ή   φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
ι ....... ][. ... ][. ... ιι ..... ; 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης από κοινού µε άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

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

 
α): [ ...... ] 
 
 
β): [ ...... ] 
 
γ): [….] 

Τµήµατα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος   ή των τµηµάτων για τα οποία 
ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[ ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

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

[……] 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού  

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες7 

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση8� 
2. δωροδοκία9,10� 
3. απάτη11� 
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες12� 
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας13� 
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων14. 

 
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου15 το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

[] Ναι [] Όχι 
 
Εάν    η    σχετική    τεκµηρίωση    διατίθεται ηλεκτρονικά,      
αναφέρετε:      (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[  . . . .  ] […] […] [ . .] 16 

                                                 
7  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον 
υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
8  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (EE L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
9  Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός EE 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά". 
10  Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 
11  Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
12  Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (EE L 164 της 
22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο. 
13  Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη 
της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 
(EE L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις". 
14  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνικήνοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".  
15  Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους 
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
16  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας 
ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους 
της καταδίκης, 
 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·  
 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[ L σηµείο-(-α): [ ], λόγος(-οι): [ ] 
 
 
 
β) [ ...... ] 
 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [ ......... ] 
και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ] 

Εάν    η    σχετική    τεκµηρίωση    διατίϋεται ηλεκτρονικά,      
αναφέρετε:      (διαδικτυακή διεύϋυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς τωνεγγράφων): 
[  . . . .  ] […] […] [ . .] 18 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός 
φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη     σχετικού     λόγου     αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)19; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν   ναι,    περιγράψτε   τα    µέτρα   που λήφθηκαν20: [ ....... ] 

 

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

 

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη 
χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος; 

[] Ναι  []  Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
 

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)[…]· α)[ .... ]·  

β)[ .... ] β)[ .... ] 

γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι 

 

 

-[] Ναι []Όχι 

 

 

-[] Ναι [] Όχι 

 

[…..]· 

 

-[ .... ]·  

 

[…...]· 

 

-[ .... ]·  

 

2)[ ....... ]·  

 

2)[ ....... ]·  

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

                                                 
17  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19  Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί 
να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
20  Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ' εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να 
καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν. 
21  Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο) 
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περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, 
είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 
καταβολή τους22; 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[ ..... ] 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[ ..... ] 

 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων)23: 

 
[…..] […...][…..] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 
18 παρ. 2 
25   Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός EE 2016/7) 
26   Άρθρο 73 παρ. 5. 

Πληροφορίες      σχετικά      µε      πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τοµείς του    περιβαλλοντικού,    
κοινωνικού    και εργατικού δικαίου24; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 

του λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: [ ......................... ] 

Βρίσκεται    ο    οικονοµικός    φορέας    σε οποιαδήποτε       από      

τις       ακόλουθες 
καταστάσεις

25 : 
α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή 

ζ)   σε   οποιαδήποτε   ανάλογη   κατάσταση 

προκύπτουσα   από   παρόµοια   διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής 

νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσεις
26  

 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[ ........................... ] 
 
-[ ........................... ]  

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [. ........ ][…….][……].  
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27  Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010. 
28   Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης 
29   Πρβλ. άρθρο 48. 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό 

παράπτωµα
27

; 

Εάν   ναι,   να   αναφερθούν   λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
[ .................. ] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: 

[ ......... ] 

Έχει    συνάψει    ο    οικονοµικός    φορέας συµφωνίες µε 
άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση 

του ανταγωνισµού; 

Εάν   ναι,   να   αναφερθούν   λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
[ ....... ] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν: 

[ ] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συµφερόντων28, λόγω της συµµετοχής του 
στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης; 
 
Εάν   ναι,   να   αναφερθούν   λεπτοµερείς  πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[…………….] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή 
ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί 
στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύµβασης

29; 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[ ] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας 
δηλώνει ότι: 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα   σχετικά   

επαγγελµατικά   ή   εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην 

Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασης
30

; του: 

 

Εάν    η    σχετική    τεκµηρίωση    διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 Β. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

 

Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, 

περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω 

ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

γνησιότητας. 

 

Εάν    η    σχετική    τεκµηρίωση    διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 

 Γ: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[ ....... ] [ ..... ] 
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 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες 

απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [. ...... ][ .... ][.....; 

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

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[ ....... ] [ ..... ] 

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

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη I - IV ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται31, εκτός εάν: 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν32. 
 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεση µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος I, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 
των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: 
(συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
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  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
32 

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες [διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα 

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