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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

        Θέμα: Παροχή υπηρεσιών για τη  «Φύλαξη και ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας
Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  του  Δήμου  Βόλου»,  στα  πλαίσια  ένταξης  της  Πράξης
«Λειτουργία  Ξενώνα  Φιλοξενίας  Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  στο  Δήμο  Βόλου»  στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020»,  με κωδικό πράξης (ΟΠΣ) 5000683

O   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

     Έχοντας  υπόψη:
1.  Tις  διατάξεις  του  ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/  τ.Α’  /8-8-16) «Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών».
2.Τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4
του άρθρου 209 του ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22
του ν.3536/07 
3. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
4. Τις διατάξεις του ν. 2518/1997 και του άρθρου 2 του Ν 3707/2008 που ρυθμίζουν θέματα
αδειοδότησης ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 
5. Το άρθρο 21 παρ. 11 του ν. 3731/2008 που επιτρέπει στους ΟΤΑ να συνάπτουν Συμβάσεις
με εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 
6.Τις διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15.7.2010) «Νέο
ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως αυτή
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/18.4.2013).
7.  Την  με  Α.Π.  1672/26-4-2016  Απόφαση  Ένταξης  της  Πράξης «Λειτουργία  Ξενώνα
Φιλοξενίας  Γυναικών  Θυμάτων  Βίας  στο  Δήμο  Βόλου» στον  Άξονα  Προτεραιότητας
«Ανάπτυξη  και  αξιοποίηση  ικανοτήτων  ανθρώπινου  δυναμικού-ενεργός  κοινωνική
ενσωμάτωση»,   με  κωδικό  πράξης  (ΟΠΣ)  5000683,  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Θεσσαλία 2014-2020».

   8. Την υπ’ αριθ. 306/2016 (ΑΔΑ: ΨΡΗΦΩ96-Ε0Β)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία έγινε ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη 2016-2017 και εγκρίθηκε η διάθεση

Πράξη  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΞΕΝΩΝΑ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΘΥΜΑΤΩΝ  ΒΙΑΣ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΒΟΛΟΥ»  στον  Άξονα
Προτεραιότητας  «Ανάπτυξη  και  αξιοποίηση  ικανοτήτων  ανθρώπινου  δυναμικού  –  ενεργός  κοινωνική
ενσωμάτωση.» με Κωδικό ΟΠΣ 5000683 (Κωδ. Απόφασης:1425) του Ε.Π. «Θεσσαλία 2014-2020».
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ποσού 20.000€ σε βάρος του ΚΑ 60-7341.001 για το έτος 2016 (αριθ. ΠΑΥ 1398), ενώ για το
έτος 2017 αντίστοιχα θα δεσμευτεί η υπόλοιπη πίστωση.

 9. Την υπ’ αριθ.  399/2016 (ΑΔΑ: 7ΥΒΔΩ96-ΩΡΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την  οποία  συγκροτήθηκε  η  αρμόδια  Επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμών-αξιολόγησης
προσφορών-γνωμοδοτήσεων  και  παρακολούθησης  συμβάσεων  υπηρεσιών,  εργασιών  και
μεταφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών και λοιπών Διευθύνσεων (εκτός των Διευθύνσεων
Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Πρασίνου,  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης),  σύμφωνα  με  το  Ν
4412/2016  
 10. Την υπ΄ αριθ  463/2016 (ΑΔΑ: ΩΑΕ3Ω96-0ΝΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με
την  οποία  εγκρίθηκε  η  μελέτη  που  συντάχθηκε  από  τη  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και
καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

11. Τις ισχύουσες διατάξεις του παραρτήματος Α’ της παρούσας διακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

   Συνοπτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο  κατακύρωσης  τη
συμφερότερη  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής,  για  την
παροχή υπηρεσιών  Φύλαξης και ασφάλειας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων
Βίας του Δήμου Βόλου», για ένα (1) έτος,  με δικαίωμα παράτασης από την Αναθέτουσα
Αρχή τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών χωρίς αναπροσαρμογή της κατακυρωθείσας τιμής
αλλά  υπολογιζόμενου  σύμφωνα  με  το  προβλεπόμενο  στη  σύμβαση  μηνιαίο  κόστος  των
υπηρεσιών ασφάλειας – φύλαξης. 

         Ο συνολικός ενδεικτικός  προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων
ευρώ  (50.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  
         Η εν λόγω δαπάνη  θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος
«Θεσσαλία  2014-2020»  και  θα  βαρύνει   τον  Κ.Α. 60-7341.001  του  προϋπολογισμού  του
δήμου, με τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου με
κωδικό ΟΠΣ 50000683 στο Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020», για τα έτη 2016 και 2017. 
        
        Οι  υποβαλλόμενες  στο  διαγωνισμό  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους
προμηθευτές  για  εκατόν  είκοσι  (120)  ημέρες από την  επόμενη ημέρα της  διενέργειας του
Διαγωνισμού.  Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παραταθεί  εφόσον  ζητηθεί  από  την
υπηρεσία  πριν  από  την  λήξη  της  κατά  ανώτατο  όριο,  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  το
προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Προσφορά που ορίζει  χρόνο ισχύος μικρότερο του πιο
πάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:  16/11/2016, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 11.00 π.μ. 
Χρόνος έναρξης  υποβολής προσφορών: 16/11/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ.
Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών:     16/11/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών του Διαγωνισμού θα γίνει δημόσια, ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής   διενέργειας  διαγωνισμών  –  αξιολόγησης  προσφορών-  γνωμοδοτήσεων  και
παρακολούθησης συμβάσεων υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών του ν. 4412/2016 για το
έτος  2016,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Βόλου   (Πλατεία  Ρήγα  Φεραίου),  στην  αίθουσα  του
Δημοτικού Συμβουλίου. 

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

Πράξη  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΞΕΝΩΝΑ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΘΥΜΑΤΩΝ  ΒΙΑΣ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΒΟΛΟΥ»  στον  Άξονα
Προτεραιότητας  «Ανάπτυξη  και  αξιοποίηση  ικανοτήτων  ανθρώπινου  δυναμικού  –  ενεργός  κοινωνική
ενσωμάτωση.» με Κωδικό ΟΠΣ 5000683 (Κωδ. Απόφασης:1425) του Ε.Π. «Θεσσαλία 2014-2020».
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Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και
ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που δραστηριοποιούνται στο
αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της
σύμβασης. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 
α. Τους όρους που περιέχονται στα παραρτήματα της παρούσας Διακήρυξης και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της. 
β. Τις κείμενες διατάξεις του  ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/ τ.Α’ /8-8-16) «Δημόσιες συμβάσεις
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

Αντίτυπα της διακήρυξης αυτής καθώς και σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι
να  ζητούν  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  από  το  Τμήμα  Προμηθειών  της  Δ/νσης
Οικονομικών  Υπηρεσιών  -   Πλατεία  Ρήγα  Φεραίου,  αρμόδιος  υπάλληλος:  Μαρία
Παπαϊωάννου, τηλ: 24213-50104, φαξ: 24210-97610, e-mail: m.papaioannou@volos-city.gr. 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται  σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου  www.  dimosvolos  .  g  r (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί-Προμήθειες-Συμβάσεις/Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
 Επιπλέον  η  περίληψη  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα
www  .diavgeia.gov.gr  και  η  διακήρυξη  θα  αναρτηθεί  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στην ιστοσελίδα www.  promitheus  .gov.gr.

Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας είναι:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

  Ο Ασκών Καθήκοντα
Δημάρχου Βόλου

Αθανάσιος Θεοδώρου
Αντιδήμαρχος Βόλου

Πράξη  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΞΕΝΩΝΑ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΘΥΜΑΤΩΝ  ΒΙΑΣ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΒΟΛΟΥ»  στον  Άξονα
Προτεραιότητας  «Ανάπτυξη  και  αξιοποίηση  ικανοτήτων  ανθρώπινου  δυναμικού  –  ενεργός  κοινωνική
ενσωμάτωση.» με Κωδικό ΟΠΣ 5000683 (Κωδ. Απόφασης:1425) του Ε.Π. «Θεσσαλία 2014-2020».
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                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
                                    ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αναθέτουσα Αρχή   Δήμος Βόλου 

Αρμόδια Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία

  Δ/νση Κοιν. Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας

Αντικείμενο
 Παροχή  υπηρεσιών  φύλαξης  και  ασφάλειας  του
Ξενώνα Φιλοξενίας  Γυναικών Θυμάτων βίας 

Ενδεικτικός συνολικός 
Προϋπολογισμός 

    50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Είδος  Διαδικασίας
Συνοπτικός  διαγωνισμός  με  σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής

Χρηματοδότηση

    Το έργο συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Τ.Π.Α.  και από 
εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Θεσσαλία 2014-
2020»

Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ)
                
                  5000683

Προϋπολογισμός που βαρύνει
Κ.Α. Εξόδων Δήμου:  60-7341.001 με τίτλο: «Λειτουργία
Ξενώνα  Φιλοξενίας  Γυναικών  θυμάτων  βίας  στο  Δήμο
Βόλου  με  κωδικό  ΟΠΣ 50000683 στο Ε.Π.  Θεσσαλίας
2014-2020», για τα έτη 2016 και 2017. 

Ημερομηνία διενέργειας 
διαγωνισμού

     16 / 11 / 2016

Χρόνος  &  τόπος  υποβολής
προσφορών

α) Στις  16/11/2016  από  10.30  π.μ.  έως  11.00  π.μ.
ιδιοχείρως  ενώπιον  της  αρμόδιας  Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού,  στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου στο Δημαρχείο.
β) Με  οποιοδήποτε  άλλο  τρόπο (ταχυδρομικά,courier
κλπ),  μέχρι  την  προηγούμενη  εργάσιμη  δηλ.  μέχρι  στις
15/11/2016 και ώρα 15.00, στο Πρωτόκολλο του Δήμου
Βόλου (δ/νση:  Πλατεία  Ρήγα  Φεραίου,  Τ.Κ.  38001,
Βόλος).

Διάρκεια ισχύος προσφορών
Εκατόν  είκοσι  (120)  ημέρες,  από  την  επομένη  της
διενέργειας του διαγωνισμού

Διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης

     Ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δικαίωμα
παράτασης από την Αναθέτουσα Αρχή τεσσάρων (4)
επιπλέον  μηνών,  χωρίς  αναπροσαρμογή  της
κατακυρωθείσας τιμής με τους ίδιους όρους

Κωδικός CPV 79713000-5 [Υπηρεσίες φύλαξης]

   

Πράξη  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΞΕΝΩΝΑ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΘΥΜΑΤΩΝ  ΒΙΑΣ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΒΟΛΟΥ»  στον  Άξονα
Προτεραιότητας  «Ανάπτυξη  και  αξιοποίηση  ικανοτήτων  ανθρώπινου  δυναμικού  –  ενεργός  κοινωνική
ενσωμάτωση.» με Κωδικό ΟΠΣ 5000683 (Κωδ. Απόφασης:1425) του Ε.Π. «Θεσσαλία 2014-2020».
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄ 

     ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

          Άρθρο 1: Γενικά στοιχεία διαγωνισμού 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την ανάθεση της φύλαξης
των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων
βίας. Η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού θα γίνει  με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους και τις
υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη και συμπληρωματικά σύμφωνα με τις διατάξεις
του  ν.  4412/2016  (Α  147)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο των υπηρεσιών. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως μη κανονικές, προσφορές
που υποβάλλονται για τμήμα των ζητούμενων υπηρεσιών. Βασικός και απαράβατος όρος της
παρούσας είναι η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της
εργατικής  νομοθεσίας,  δηλαδή,  καταβολή  των  νομίμων  αποδοχών,  οι  οποίες  σε  καμία
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία Σ.Σ.Ε., τήρηση
του νομίμου ωραρίου,  ασφαλιστική κάλυψη, όροι  υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων
κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται
η σύμβαση με τον ανάδοχο, ο οποίος θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα επιβάλλονται σε αυτόν
οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 (Α 147). 

Η τεχνική έκθεση και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ,
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

           Άρθρο 2: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
 (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 (άρθρα

19 & 25), 
(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τις

παραπάνω διατάξεις, 
(γ) Προσωρινές συμπράξεις. 
Δεν γίνονται δεκτοί: 
(α)  Όσοι  αποκλείσθηκαν  τελεσίδικα  από  Ελληνική  Δημόσια  Υπηρεσία,  Ν.Π.Δ.Δ.  ή

Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
(β) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις

παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τυχόν  αντίστοιχες  κυρώσεις  εκτός  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  θα  εξετάζονται  και  θα

κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του ν.
4412/2016 (άρθρα 73 & 74). 

Ο όρος «ανάδοχος» αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες.                

          Άρθρο 3: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

                   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Βόλου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου), στην
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στον 1ο όροφο, στις  16/11/2016 ημέρα
Τετάρτη, ενώπιον  της  Αρμόδιας  Επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών  -  αξιολόγησης
προσφορών - γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων, υπηρεσιών, εργασιών και
μεταφορών του Ν 4412/2016 της Διεύθυνσης Οικονομικών και λοιπών Διευθύνσεων (εκτός
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των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών,  Πρασίνου και  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) του
Δήμου Βόλου, για το έτος 2016.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού και παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 10.30
π.μ. και ώρα  λήξης κατάθεσης προσφορών η  11.00 π.μ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας
παραλαβής θα αρχίσει  η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών, η οποία θα γίνει
δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

Σε  περίπτωση  που  για  λόγους  ανωτέρας  βίας  (υπηρεσιακούς  ή  μη)  δεν
πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, τότε αυτός θα διεξαχθεί
χωρίς νέα δημοσίευση ή πρόσκληση, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, την επόμενη εργάσιμη
ημέρα. Σ’  αυτή την περίπτωση οι  φάκελοι  των ενδιαφερομένων που θα προσέλθουν στην
προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου και
θα πρωτοκολληθούν, ώστε να διασφαλιστεί η μη συμμετοχή εκπρόθεσμων προσφορών κατά
την επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής για την παραλαβή των δικαιολογητικών.

         Άρθρο 4: Κατάρτιση - Υποβολή προσφορών

         Α. ΓΕΝΙΚΑ

       Σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4412/2016, οι προσφορές πρέπει: 
         α.  Να έχουν συνταχθεί  στην Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται  από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
        β. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξυσίματα, παράτυπες διορθώσεις,
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ., θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής
μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια Επιτροπή κατά τον έλεγχο
θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν
πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 
        γ. Να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει δύο
(2)  υποφακέλους με  τίτλους:  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία
υπογράφεται  υποχρεωτικά  είτε  από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την
ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 7, του άρθρου 96, του ν. 4412/2016. 

Σημειώνεται ότι: 
i. Οι  προσφορές  πρέπει  να  μην  είναι  αόριστες,  ανεπίδεκτες  εκτίμησης,  υπό

αίρεση ή/και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
ii. Αντιπροσφορές  και  εναλλακτικές  προσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και

απορρίπτονται. 

Στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς οι
παρακάτω ενδείξεις:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος του παραλήπτη(Δήμος Βόλου-Τμήμα Προμηθειών, Πλατεία Ρήγα

Φεραίου, Τ.Κ. 38001).
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός πρωτοκόλου της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.
ε)  Τα  στοιχεία  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα,  δηλαδή  η  επωνυμία,  η

διεύθυνση,  ο  αριθμός  τηλεφώνου,  τηλεομοιοτυπίας  (fax)  και  η  ηλεκτρονική  του  διεύθυνση
(email).

Σε  περίπτωση  Ένωσης  οικονομικών  φορέων  πρέπει  να  αναγράφονται  τα  πλήρη
στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
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Β. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
1.  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά

Συμμετοχής». 
Ο  φάκελος  αυτός  θα  περιλαμβάνει,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  τα  ακόλουθα  κατά

περίπτωση   δικαιολογητικά  (παράγραφος β, άρθρο 93, του ν. 4412/2016): 
α)  Παραστατικά  εκπροσώπησης, εάν  η  συμμετοχή  γίνεται  δια  αντιπροσώπων

(περίπτωση δδ΄, παράγραφος β, άρθρο 93, του ν. 4412/2016). 
β)  Αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης του  προσφέροντος  ή  του  υποψήφιου

νομικού προσώπου (περίπτωση γγ΄, παράγραφος β, άρθρο 93, του ν. 4412/2016). 
γ) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του ν. 1599/1986 (Α 75) των

συμμετεχόντων, όπως εκάστοτε ισχύει (παράγραφος 2, του άρθρου 79, του ν. 4412/2016),
στην οποία:

 i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
 ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της προφοράς τους:
 Δεν τελούν σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή στη

διαδικασία του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα, δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη
καταδικαστική  απόφαση για  τα  αδικήματα της  συμμετοχής  σε  εγκληματική  οργάνωση,  της
δωροδοκίας,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  υπεξαίρεσης,  της  δόλιας
χρεωκοπίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, παιδικής εργασίας και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για
παραβάσεις  του  Αγορανομικού  Κώδικα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους
δραστηριότητας (παράγραφος 1, άρθρο 73, του ν. 4412/2016).

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

 Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή προκειμένου για αλλοδαπά
φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα,  στα  Μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου  ή  σε  ισοδύναμες
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό επάγγελμα τους (παράγραφοι 1 & 2,
άρθρο 75, του ν. 4412/2016).

 Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού,  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων  (άρθρα  73  &  74  του  ν.  4412/2016),  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του
διαγωνισμού.

 Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, ή ειδική εκκαθάριση
του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή διαδικασία εξυγίανσης, ή υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες ή βρίσκονται σε άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (περίπτωση β, παράγραφος 4, άρθρο 73, του ν. 4412/2016).

Σημείωση: Σε  περίπτωση που ο  προσφέρων είναι  νομικό  πρόσωπο,  η  υπεύθυνη
δήλωση αφορά στους κατωτέρω, οι οποίοι και την υπογράφουν: α) Τους διαχειριστές όταν το
νομικό πρόσωπο είναι  Ο.Ε.,  Ε.Ε.  ή Ε.Π.Ε,  β)  Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  και  τον διευθύνοντα
Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν ο προσφέρων
είναι  συνεταιρισμός  δ)  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  νομικού  προσώπου,  τους  νόμιμους
εκπροσώπους του ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή Κοινοπραξία, η δήλωση
γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.
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δ) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του ν. 1599/1986 (Α 75) των
συμμετεχόντων, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

i. Θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης,
συμφωνούν με αυτούς και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

ii. Ότι  κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους,  αλλά και  κατά την  εκτέλεση της
σύμβασης  θα  τηρούν  απαρέγκλιτα  τις  διατάξεις  της  εργατικής  νομοθεσίας,  δηλαδή  των
νόμιμων  αποδοχών,  οι  οποίες  σε  καμία  περίπτωση  δε  μπορεί  να  είναι  κατώτερες  των
προβλεπομένων από την οικεία εφαρμοστέα για τον κάθε διαγωνιζόμενο συλλογική ρύθμιση
εργασίας (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας/Διαιτητική Απόφαση), όπως εκάστοτε ισχύει, (τήρηση
νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όρους υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζομένων κλπ).

iii. Ότι  διαθέτουν  την  καταλληλόλητα  για  την  άσκηση της  επαγγελματικής  τους
δραστηριότητας, καθώς και την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση, για να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.

iv. Ότι το προσωπικό ασφαλείας που θα χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο για την
εκτέλεση του Έργου θα κατέχει την άδεια εργασίας που προβλέπεται από το νόμο 2518/1997,
όπως εκάστοτε ισχύει και ότι η εν λόγω άδεια θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την διάρκεια της
σύμβασης.

v. Θα  βεβαιώνεται  η  απόλυτη  συμμόρφωση  των   χαρακτηριστικών  των
υπηρεσιών  τους  με  την  συγγραφή  υποχρεώσεων  της  διακήρυξης,  που  αναφέρονται  στο
Παράρτημα Γ.

ε) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του ν. 1599/1986 (Α 75) των
συμμετεχόντων, όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία θα αναφέρεται ότι,  ο προσφέρων στον
οποίο  πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο  διαγωνισμός,  οφείλει  εντός  δέκα  (10)  ημερών από τη
σχετική έγγραφη ειδοποίηση σε αυτόν, να προσκομίσει τα έγγραφα και  δικαιολογητικά που
προβλέπονται από το άρθρο 80 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα:

i. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή
Δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης
του αποτελέσματος της διαδικασίας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με
απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
του δραστηριότητας, καθώς και με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της παραγράφου 1
του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016, δηλαδή: α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση β)
Δωροδοκία γ) Απάτη δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας και δόλιας χρεωκοπίας.

Επισημαίνεται ότι: υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: I) Ομόρρυθμοι
εταίροι  και  Διαχειριστές  Ο.Ε.  και  Ε.Ε.,  ΙΙ)  διαχειριστές  Ε.Π.Ε.  ΙΙΙ)  Πρόεδρος,  Διευθύνων
Σύμβουλος  για  Α.Ε.,  και  IV)  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  νομικού  προσώπου  οι  νόμιμοι
εκπρόσωποί του. Τα ανωτέρω πρόσωπα πρέπει να προκύπτουν σαφώς από τα κατατεθέντα
νομιμοποιητικά έγγραφα του συμμετέχοντος.

ii.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,  από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο
προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

iii. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας όλων των Οργανισμών Κοινωνικής
Ασφάλισης στους οποίους δύναται να είναι εγγεγραμμένος ο προσφέρων, από τα οποία να
προκύπτει  ότι  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  στις  εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
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iv.  Πιστοποιητικό  του  οικείου  επαγγελματικού  μητρώου (Εμπορικού  και
Βιομηχανικού  ή  Βιοτεχνικού  Επιμελητηρίου  κ.ο.κ.),  που  θα  πιστοποιεί  την  εγγραφή  του
προσφέροντος, καθώς και το ειδικό επάγγελμα που ασκεί.

v. Έγγραφα σύστασης και  εκπροσώπησης,  όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς, νομίμως επικυρωμένα από τις αρμόδιες Αρχές, από τα οποία να
προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του προσφέροντος, καθώς και τα πρόσωπα που
δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. Αν είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ο υποψήφιος
Ανάδοχος καλείται να προσκομίσει ΦΕΚ σύστασης, έναρξη επιτηδεύματος  από την αντίστοιχη
Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία  και  τις  μεταβολές  του,  επικυρωμένο  αντίγραφο  του
καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις
αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), ΦΕΚ στο
οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, πρακτικό
Δ.Σ.  περί  έγκρισης  συμμετοχής  στο διαγωνισμό,  βεβαίωση της  αρμόδιας κατά περίπτωση
Αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας (προκειμένου για Α.Ε.
ή Ε.Π.Ε.), το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
υποβολής  προσφορών.  Αν  είναι  Ο.Ε.,  Ε.Ε.,  ο  προσφέρων  καλείται  να  προσκομίσει
επικυρωμένο  αντίγραφο  του  καταστατικού  του  με  όλα  τα  μέχρι  σήμερα  τροποποιητικά,
πιστοποιητικό  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο  περί  των  τροποποιήσεων  του  καταστατικού,
έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές
του.

vi.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής έκδοσης
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση
ή διαδικασία εξυγίανσης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή  έχουν  ανασταλεί  οι  επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  βρίσκεται  σε  άλλες  ανάλογες
καταστάσεις και  επίσης,  ότι  δεν τελεί  υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (περίπτωση β,
παράγραφος 4, άρθρο 73, του ν. 4412/2016).

vii.  Κατάσταση  απασχολουμένων της  επιχείρησης,   η  οποία  πρέπει  να
εναρμονίζεται με την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε..

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία εντός των    τελευταίων τριάντα
(30)  ημερών   προ  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν
απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ
(άρθρο 3 Ν. 4250/14).

 
στ) Ένορκη βεβαίωση των νόμιμων εκπροσώπων τους, ενώπιων συμβολαιογράφου

(σύμφωνα  με  την  παρ.  2δ  του  άρθρου  22  του  ν.  4144/2013  (Α  88),  με  την  οποία  θα
βεβαιώνεται ότι: «Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το Μητρώο Παραβατών
Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης, δεν έχει επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας την οποία
εκπροσωπώ,  πράξη  επιβολής  προστίμου  για  παραβιάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας
‘’υψηλής‘’ ή ‘’πολύ υψηλής’’ σοβαρότητας».

2. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο
οποίος θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία. 

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7,
του άρθρου 96, του ν. 4412/2016.

Η  οικονομική  προσφορά  θα  συνταχθεί  υποχρεωτικά  και  επί  ποινή  αποκλεισμού
σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  του  Παραρτήματος  Δ   και  βάσει  του  άρθρου  68  του  νόμου
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3863/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 και θα
πρέπει να αναφέρει τα εξής : 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
 β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
 γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
 δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες

αποδοχές αυτών των εργαζομένων. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

Επίσης,  οι  συμμετέχοντες υποχρεούνται,  επί ποινή αποκλεισμού,  να υπολογίζουν
στην προσφορά τους, εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους,
των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων
κρατήσεων.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς
το  κόστος,  κρυφά  κόστη  κ.λπ.  Η  οικονομική  προσφορά  θα  εμφανίζει  την  τελική  τιμή  της
προσφερόμενης υπηρεσίας μετά από πιθανές εκπτώσεις, σε μηνιαία και σε ετήσια βάση, με
αναφορά σε ξεχωριστό πεδίο της καθαρής προ Φ.Π.Α. αξίας, του αναλογούντος Φ.Π.Α. και
της συνολικής αξίας, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Επιπλέον,  οι  συμμετέχοντες  οφείλουν,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  επισυνάπτουν
στην  προσφορά  τους,  αντίγραφο  της  συλλογικής  σύμβασης  εργασίας στην  οποία
υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

Προϋπόθεση υπογραφής της σύμβασης είναι η ενσωμάτωση σε αυτήν της περιγραφής
των στοιχείων που αφορούν τα παραπάνω σημεία α έως και ε, καθώς και ειδικός όρος που να
αναφέρεται ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού
κινδύνου. Αν δεν ενσωματωθούν οι προαναφερόμενοι όροι, η σύμβαση δεν θα υπογραφεί,
γεγονός που ακυρώνει την κατακύρωση στον συγκεκριμένο ανάδοχο.

Σημειώνεται ότι: 
 Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, θα πρέπει

να υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος.
  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα

παραπάνω κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  της  παραγράφου  Β.1,  περ.  γ  έως  και  ε,  του
παρόντος άρθρου (υπ’ αριθ. 4), για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

  Η συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση
των προσφορών. 

 Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες
εγγράφως  στοιχεία  απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των  προσφερόμενων  τιμών,  οι  δε
συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά εγγράφως.

  Το τιμολόγιο του αναδόχου υπόκειται  στις νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν
αποκλειστικά. 

 Πριν από κάθε πληρωμή πρέπει να υποβάλλεται  βεβαίωση καταβολής στο Ι.Κ.Α. ή
σε  άλλο  φορέα  των  υποχρεωτικών  εισφορών  ασφάλισης  του  προσωπικού,  φορολογική
ενημερότητα, καθώς και οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

 Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτο χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, η
Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον.
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Άρθρο 5: Χρόνος ισχύος προσφορών

 α)  Οι  προσφορές ισχύουν και  δεσμεύουν τους  διαγωνιζόμενους  για  εκατόν  είκοσι
(120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Εάν οι
διαγωνιζόμενοι  κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους,  σύμφωνα με την
παρ. γ του παρόντος και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους
δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

 β)  Προσφορά  που  τυχόν  ορίζει  μικρότερο  χρόνο  ισχύος,  απορρίπτεται  ως  μη
κανονική. 

γ) Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή,  πριν από τη λήξη της,  κατ’  ανώτατο όριο εκατόν είκοσι  (120)
ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον,  οπότε  οι  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  μπορούν  να  επιλέξουν,  είτε  να
παρατείνουν  την  προσφορά  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους,  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η
διαδικασία  του  διαγωνισμού  συνεχίζεται  με  όσους  αποδέχτηκαν  την  παράταση  των
προσφορών τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς (παράγραφος 4, άρθρο 97,
του ν. 4412/2016)

Άρθρο 6: Αποσφράγιση - Αξιολόγηση προσφορών

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  δημόσια,  παρουσία  των
προσφερόντων/συμμετεχόντων  ή  των  νομίμως  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους,  οι
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς. Η διαδικασία αποσφράγισης είναι δυνατόν να γίνει σε ένα στάδιο,
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, του άρθρου 117, του ν. 4412/2016, την ημέρα που θα
οριστεί από την αρμόδια επιτροπή ή σε επιμέρους στάδια, σε διαφορετικές ημερομηνίες, κατά
την  κρίση  της  επιτροπής  και  ανάλογα  με  τον  όγκο  και  το  πλήθος  των  υποβαλλόμενων
προσφορών.  Στην  περίπτωση  αυτή,  οι  ενδιαφερόμενοι  θα  ενημερωθούν  εγκαίρως,  με
έγγραφη ειδοποίηση της Αρχής. 

Ειδικότερα, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, είναι η εξής: 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια οι υποφάκελοι με

την ακόλουθη σειρά: υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και υποφάκελος οικονομικής
προσφοράς,  μονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται,  από  τα  μέλη  της  Επιτροπής,  όλα  τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα του υποφακέλου των
δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Μετά  τον  έλεγχο  του  υποφακέλου  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  για  όσες
περιπτώσεις κρίθηκε ότι είναι πλήρης ο υποφάκελος και γίνονται αποδεκτά τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά, αποσφραγίζεται ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται
δε και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά που περιέχονται σε αυτόν, ανά φύλλο, από τα μέλη
της Επιτροπής.

 Στο  επόμενο  στάδιο,  η  Επιτροπή  ελέγχει  την  ορθότητα  και  πληρότητα  του
υποφακέλου των οικονομικών προσφορών και προβαίνει στην αξιολόγηση και κατάταξή τους
σύμφωνα με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει
τιμής και στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 
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Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών,  για  όσες  περιπτώσεις  κρίθηκε  ότι  τα
δικαιολογητικά  συμμετοχής  τους  δεν  πληρούσαν  τους  όρους  του  διαγωνισμού,  δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή καταρτίζει σχετικό
πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Αναθέτουσας Αρχής, η
οποία έχει  τη δυνατότητα να το υποβάλλει  είτε στην παρούσα φάση, είτε σωρευτικά με το
δεύτερο πρακτικό ανάδειξης οριστικού αναδόχου , στο αρμόδιο συλλογικό όργανο για τη λήψη
απόφασης, η οποία γνωστοποιείται στους υποψηφίους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 70, του ν. 4412/2016.

Κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  έχει  το
δικαίωμα  να  καλεί  εγγράφως  τους  προσφέροντες  ή  υποψηφίους  να  διευκρινίζουν  ή  να
συμπληρώνουν  τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβάλει,  μέσα  σε  εύλογη
προθεσμία, σύμφωνα με τα οριζόμενα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 102,
του ν. 4412/2016.

Σημείωση:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του ν. 3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε

με τις διατάξεις  του άρθρου 22 ν.  4144/2013,  η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται,  πριν την
ανάδειξη  οριστικού  αναδόχου  να  υποβάλει  γραπτό  αίτημα  προς  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση
πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του προσωρινού αναδόχου. 

Άρθρο 7: Απόρριψη προσφορών 

Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου απορρίπτεται, με βάση τα αποτελέσματα του
ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω
περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 26 και 91 του ν. 4412/2016: 

1. Ως μη κανονική, όταν:
α)  δεν  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  των  εγγράφων  της  σύμβασης  και  παρούσας

διακήρυξης, 
β) παραλήφθηκε εκπρόθεσμα, 
γ)  υπάρχουν  αποδεικτικά  στοιχεία  αθέμιτης  πρακτικής,  όπως  συμπαιγνίας  ή

διαφθοράς, 
δ) κρίνεται ως ασυνήθιστα χαμηλή, μετά την προσκόμιση από τον προσφέροντα, των

αναφερομένων  στις  περιπτώσεις  α  και  β,  της  παραγράφου  2,  του  άρθρου  89,  του  ν.
4412/2016 δικαιολογητικών.

2. Ως απαράδεκτη, όταν: 
α) υποβάλλεται από προσφέροντα ο οποίος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, 
β) η τιμή της υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού, όπως καθορίστηκε και

τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  επιφυλάσσεται του

δικαιώματος  να  απορρίψει,  ανεξάρτητα  από  το  στάδιο  που  βρίσκεται  ο  διαγωνισμός,
προσφορά υποψηφίου αναδόχου, για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή
λόγοι  αποκλεισμού  του  υποψηφίου,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρούσα,  το  ν.
4412/2016 και το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 22 Ν. 4144/2013.
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Άρθρο 8: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 η αρμόδια
υπηρεσιακή μονάδα της Αναθέτουσας Αρχής  καλεί με έγγραφη ειδοποίηση τον προσφέροντα
στον οποίο πρόκειται  να γίνει  η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει  εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν,  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  προς  την  Επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  τα
παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης, επί ποινή αποκλεισμού:  .

 :
 Όλα τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  της  Υπεύθυνης  Δήλωσης  της

περίπτωσης  ε,  της  παραγράφου  Β.1,  του  άρθρου  4  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Β  της
παρούσας.

 Άδεια  για  την  ειδική  στολή της  Εταιρείας  φύλαξης,  εγκεκριμένη  από  το
Αρμόδιο Υπουργείο.

 Αντίγραφα  συμβάσεων,  βεβαιώσεων καλής  εκτέλεσης  κλπ εγγράφων που
αποδεικνύουν την εκτέλεση παρόμοιων αναθέσεων φύλαξης κατά την διάρκεια των τριών (3)
τελευταίων ετών. 

 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης, ύψους τουλάχιστον 500.000 €,
με  το  οποίο  θα  καλύπτονται  οι  τυχόν  υλικές  ζημιές  ή  σωματικές  βλάβες  που  μπορεί  να
προκληθούν από αμέλεια του προσωπικού.

 Πιστοποιητικό ποιότητας , σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 για τις
υπηρεσίες  που  καλείται  να  προσφέρει  ο  ανάδοχος,  πρωτότυπο  ή  αντίγραφο  και
μεταφρασμένο στην Ελληνική ή ισοδύναμο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας

Άρθρο 9: Διαδικασία επιλογής οριστικού αναδόχου

 Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,  την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με
σχετικό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας, υπογράφονται και μονογράφονται εν
συνεχεία όλα τα στοιχεία του φακέλου ανά φύλλο, από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

 Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

 Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των
δικαιολογητικών  και  των  εγγράφων  που  υποβλήθηκαν  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο  και
καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα. 

Η υπηρεσιακή μονάδα εισηγείται, βάσει των πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης
του διαγωνισμού, στο αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής , για την έκδοση
της κατακυρωτικής απόφασης και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. 

Όταν  ο  επιλεγείς  ως  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  και
προσηκόντως  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται
ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.
Σε  περίπτωση  που  και  αυτός  δεν  προσκομίσει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και
δικαιολογητικά  τα  οποία  απαιτούνται  κατά  τα  ανωτέρω,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον
προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται,  η  Επιτροπή του διαγωνισμού εισηγείται  με  πρακτικό της για  την επιλογή της
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διαδικασίας  που  θα  ακολουθηθεί  σύμφωνα  με  τη  σχετική  νομοθεσία,  διαβιβάζοντας  την
εισήγησή της στην υπηρεσία. Η υπηρεσία εισηγείται, βάσει του πρακτικού της Επιτροπής του
διαγωνισμού,  στο  αρμόδιο  συλλογικό  όργανο   για  την  επιλογή  της  διαδικασίας  που  θα
ακολουθηθεί.

      Άρθρο 10: Εγγυήσεις

- Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται (εδαφ. Α’, παρ.1, άρθρο 72, του ν.
4412/2016 (Α’ 147).

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

α. Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε). 
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:

γ1. Την ημερομηνία έκδοσης.
γ2. Τον εκδότη.
γ3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
γ4. Τον αριθμό της εγγύησης.
γ5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
γ6.  Την πλήρη επωνυμία  και  τη  διεύθυνση του παρόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται  η
εγγύηση.
γ7. Το τίτλο της παρεχόμενης υπηρεσίας.
γ8. Τους όρους ότι:
 i.   Η εγγύηση παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  της

ένστασης της διζήσεως
ii.  Το ποσόν  της  εγγύησης  τηρείται  στην  διάθεση  της  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  τον
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
iv.  Ο εκδότης  της  εγγύησης υποχρεούται  να  προβεί  στην  παράταση της  ισχύος  της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
          v. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  Επισημαίνεται ότι ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει  να είναι  τέσσερις  μήνες πλέον του
συμβατικού χρόνου εκτέλεσης υπηρεσιών.

Άρθρο 11: Κατακύρωση και κατάρτιση σύμβασης

1.  Η απόφαση κατακύρωσης δεν  παράγει  τα  έννομα αποτελέσματά της,  εφόσον η
Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  την  κοινοποιήσει  αμέσως  σε  όλους  τους  προσφέροντες,  με  κάθε
πρόσφορο μέσο, επί αποδείξει (σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016). 

2. Μετά την επέλευση της προθεσμίας των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης
κατακύρωσης,  η  αρμόδια  υπηρεσιακή  μονάδα  της  Αναθέτουσας  Αρχής   προσκαλεί  τον
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
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3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει  να υπογράψει  το συμφωνητικό,  μέσα στην προθεσμία που ορίζεται  στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από
τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.

Διευκρινίζεται ότι, ως προς το περιεχόμενο της σύμβασης, εκτός των αναφερομένων
σε αυτήν, θα αποτελούν και θα έχουν εφαρμογή, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτήν
και όλοι  οι  όροι  της παρούσας διακήρυξης ως και  της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης,
καθώς και η οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτές έγιναν δεκτές. 

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο  ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή  καλής  εκτέλεσης  (εγγύηση  για  την  τήρηση  των  όρων  της  σύμβασης)
αναγνωρισμένου  πιστωτικού  ή  χρηματοοικονομικού  ιδρύματος,  ποσού ίσου με  το  5% της
συνολικής  συμβατικής  αξίας  προ  Φ.Π.Α.,  κατά  το  πρότυπο  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε  της
παρούσας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης και της
ενδεχόμενης παράτασης αυτής και μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων
του αναδόχου. 

          Άρθρο 12 : Διάρκεια ισχύος της σύμβασης

        Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για  ένα (1) έτος με  δικαίωμα
παράτασης,  κατόπιν  συμφωνίας  του  Αναδόχου  και  Απόφασης  του  αρμόδιου  συλλογικού
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής,  τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών, χωρίς αναπροσαρμογή
της κατακυρωθείσας τιμής με τους ίδιους όρους.

  Άρθρο 13 :   Ενστάσεις 

1. Ενστάσεις είναι δυνατόν να υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν 4412/2016. 

α)  Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής που αφορά σε
θέματα  σχετικά  με  τη  διενέργεια  και  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του  παρόντος
διαγωνισμού  ως  και  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  που  θα  υπογραφεί  με  τον  ανάδοχο,  η
προθεσμία άσκησης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

 β) Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 γ) Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται  η
απόρριψη  της  ένστασης.  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα
τοις  εκατό  (1%)  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί
δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή
από το αρμόδιο συλλογικό όργανο που θα αποφασίσει. 
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Άρθρο 14: Ματαίωση διαγωνισμού

 1. Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνωμοδότηση
της Επιτροπής του διαγωνισμού,  διατηρεί  το δικαίωμα, σύμφωνα με το  άρθρο 106 του ν.
4412/2016, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δημόσιο, να αποφασίσει την ματαίωση ή ακύρωση
του διαγωνισμού: 

α) Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφορών, είτε λόγω
απόρριψης  όλων  των  προσφορών  ή  αποκλεισμού  όλων  των  προσφερόντων  ή
συμμετεχόντων. 

β)  Εφόσον κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει  για την υπογραφή της
σύμβασης. 

γ) Εάν διαπιστωθεί παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού.
δ)  Εάν οι  οικονομικές και  τεχνικές παράμετροι  που σχετίζονται  με  τον  διαγωνισμό,

άλλαξαν ουσιωδώς και  η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει  πλέον την
Αναθέτουσα Αρχή.

 ε) Εάν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης. 
στ) Εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη. 
ζ)  Εάν  επέλθει  λήξη  του  ανώτατου  ορίου  του  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της

προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση γ, του άρθρου 5 της παρούσας. 
η) Εάν συντρέχουν άλλοι επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος. 
θ)  Εάν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της

διαγωνιστικής διαδικασίας, οπότε, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού,
μπορεί  να  ακυρωθεί  η  διαδικασία  ή  να  αναμορφωθεί  ανάλογα  το  αποτέλεσμά  της  ή  να
αποφασιστεί η επανάληψή της, από το σημείο που εντοπίστηκε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

2.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή επίσης,  διατηρεί  το  δικαίωμα,  μετά  από γνωμοδότηση  της
Επιτροπής του διαγωνισμού, να αποφασίσει παράλληλα με τη ματαίωση της διαγωνιστικής
διαδικασίας και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης αυτής, με τροποποίηση ή μη των όρων
της διακήρυξης ή την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, εάν πληρούνται οι όροι και
οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 32 του ν. 4412/2016. 

3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν
δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

.                    Άρθρο 15: Παραλαβή υπηρεσιών 

          Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής
Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής, από την οποία υπογράφεται σχετική βεβαίωση καλής
εκτέλεσης  εργασιών.  Η  διαδικασία  παραλαβής  αυτών  και  η  συγκρότηση  της  επιτροπής
παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν.
4412/2016.

         Άρθρο 16: Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ως εξής: 
α. H αμοιβή στον ανάδοχο θα καταβάλλεται μηνιαίως εντός του επομένου μήνα, για τον

προηγούμενο μήνα παροχής των υπηρεσιών, ύστερα από βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής
Παραλαβής  Υπηρεσιών για την καλή εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών από τον ανάδοχο. 

β. H πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται
στα στοιχεία του, με βάση το τιμολόγιο που θα προσκομίζει στις οικονομικές υπηρεσίες του
του Δήμου.
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 γ. Για την πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  Στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολογίου του αναδόχου εμπεριέχονται όλα τα έξοδα,

καθώς  και  οι  κάθε  είδους  κρατήσεις  που  βαρύνουν  τις  προμήθειες  του  Δημοσίου,  όπως
ισχύουν, για την παροχή υπηρεσιών. Οι κρατήσεις αυτές θα υπολογίζονται επί της καθαρής
αξίας του τιμολογίου, βαρύνουν τον ανάδοχο και αποδίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο
Φ.Π.Α.  υπολογίζεται  χωριστά,  βαρύνει  την  Αναθέτουσα  Αρχή  και  αποδίδεται  από  τον
ανάδοχο.

 Ως  προς  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία,  ισχύουν  τα  όσα
αναφέρονται στην παράγραφο 5, του άρθρου 200 του ν. 4412/2016. 

 Πριν  από  κάθε  πληρωμή  πρέπει  να  υποβάλλεται  από  τον  ανάδοχο,  βεβαίωση
καταβολής  στο  Ι.Κ.Α.  ή  σε  άλλο  φορέα  των  υποχρεωτικών  εισφορών  ασφάλισης  του
προσωπικού,  φορολογική  ενημερότητα,   καθώς και  οποιοδήποτε  δικαιολογητικό  απαιτείται
από την κείμενη νομοθεσία. 

 Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτηση του σε τρίτον χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου,
η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. 

H  δαπάνη  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  έτους  2016,  με  κωδικό  :   60-
7341.001 με τίτλο: «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου
με κωδικό  ΟΠΣ 50000683 στο Ε.Π.  Θεσσαλίας 2014-2020»  και  τον προϋπολογισμό του
έτους 2017, στον οποίο θα προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση.

Άρθρο 17: Έκπτωση αναδόχου 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής εάν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της
σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

β)  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  εκπληρώσει  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή  δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής  που είναι σύμφωνες με την
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή  κοινοποιεί στον
ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τέθηκε με την
ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με
απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Στην  απόφαση  προσδιορίζονται  οι  λόγοι  της  μη
συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά
στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

 2.  Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται  έκπτωτος  από την  κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:

 α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
 β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 3. Όλοι οι όροι που συνομολογούνται με τη σύμβαση θεωρούνται ουσιώδεις και σε

περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται να τον κηρύξει, με απόφασή της, έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως
για την ίδια. Στην περίπτωση αυτή θα καταπίπτει, λόγω ποινής, η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, χωρίς να δύναται ο ανάδοχος να συμψηφίσει προς το ποσό αυτής οποιαδήποτε
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οικονομική  υποχρέωση της  Αναθέτουσας Αρχής έναντί  του.  Επιπλέον  δε,  ο  ανάδοχος θα
υποχρεούται σε αντικατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής που θα προέρχεται από
την παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Άρθρο 18: Εφαρμοστέο δίκαιο 

Ο Δήμος Βόλου και ο ανάδοχος θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης που
θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα
τα δικαστήρια Βόλου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

                           ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  τις  υπηρεσίες  που  θα  πρέπει  να  παρέχει  ο  ανάδοχος
προκειμένου να λειτουργεί με ασφάλεια ο «Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών».

Ο Δήμος Βόλου έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Θεσσαλία 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5000683
προκειμένου να λειτουργήσει «Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών».

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η φύλαξη – ασφάλεια των εσωτερικών και
εξωτερικών  χώρων  του  Ξενώνα  Φιλοξενίας  Κακοποιημένων  Γυναικών,  όπως  αυτό
ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω:

 τη   διάθεση  για  ένα  (1)  ημερολογιακό  έτος,  ενός  (1)  ένστολου  φύλακα,  σε  8ωρη
νυχτερινή βάρδια 22:00 – 06:00 σε καθημερινή βάση (Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη –
Πέμπτη – Παρασκευή), εκτός Σαββατοκύριακων και επίσημων αργιών, όπου η φύλαξη
θα είναι  σε 24ωρη βάση και  η διάθεση θα γίνεται  με  τρεις  (3)  ένστολους  φύλακες
αντίστοιχα.

 τη σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου αστικής ευθύνης.
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Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ(€)

1

Διάθεση  για  ένα  (1)  ημερολογιακό
έτος, ενός (1) ένστολου φύλακα, σε
8ωρη  νυχτερινή  βάρδια  22:00  –
06:00 σε καθημερινή βάση (Δευτέρα
–  Τρίτη  –  Τετάρτη  –  Πέμπτη  –
Παρασκευή),
 εκτός  Σαββατοκύριακων  και
επίσημων  αργιών,  όπου  η  φύλαξη
θα  είναι  σε  24ωρη  βάση  και  η
διάθεση  θα  γίνεται  με  τρεις  (3)
ένστολους φύλακες αντίστοιχα.

40.322,58 40.322,58

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 40.322,58

ΦΠΑ 24% 9.677,42

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 50.000,00

Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 

Άρθρο 1: Διατάξεις
Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις:
 
1. του Ν 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
2. του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4
του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22
του Ν.3536/07
3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4.  του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94

Άρθρο 2:  Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι:

1. Διακήρυξη δημοπρασίας
2. Προϋπολογισμός 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τεχνική περιγραφή
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Άρθρο 3: Χαρακτηριστικά Φύλαξης 
Χώροι  προς φύλαξη :  Φύλαξη – ασφάλεια των χώρων, εσωτερικών και  εξωτερικών,  του
Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, για ένα (1) ημερολογιακό έτος, με τη  διάθεση
ενός (1)  ένστολου φύλακα σε 8ωρη νυχτερινή βάρδια 22:00 – 06:00 σε καθημερινή βάση
(Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή), εκτός Σαββατοκύριακων και επίσημων
αργιών,  όπου  η  φύλαξη  θα  είναι  σε  24ωρη  βάση  και  η  διάθεση  θα  γίνεται  με  τρεις  (3)
ένστολους φύλακες αντίστοιχα.

Άρθρο 4: Λοιποί όροι 
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέτει  Κέντρο  Επιχειρήσεων  και  Συστημάτων  24ωρης
στελέχωσης και λειτουργίας, για τυχόν άμεση επέμβαση, σε αποστολή σήματος κινδύνου ή
σοβαρού ζητήματος ή συμβάντος.
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΒΑΡΔΙΩΝ,  με  όλα  τα  στοιχεία  των  εργαζομένων  σε  κάθε  βάρδια
(ονοματεπώνυμο, αρ. δελτίου ταυτότητας, κλπ)
3. Θα τηρείται βιβλίο συμβάντων, όπου θα καταγράφονται η έναρξη ανάληψης και λήξης της
υπηρεσίας κάθε φύλακα, τα τυχόν συμβάντα, καθώς και διαπιστώσεις φύλαξης ή περιπολίας
σε κάθε θέση φύλαξης.
4. Το προσωπικό του αναδόχου που θα διατίθεται θα πρέπει να έχει την εκτός από την κατά
νόμο  άδεια  εργασίας,  ήθος,  ευπρεπή  εμφάνιση  και  σωστό  τρόπο  συμπεριφοράς.  Είναι
επιθυμητή η γνώση θεμάτων που έχουν σχέση με πυρασφάλεια, πυρόσβεση, αντιμετώπιση
κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα ή διαρροή νερού, παροχή πρώτων βοηθειών, ηλεκτρονικών
υπολογιστών κλπ.
5. Το προσωπικό που θα απασχολείται θα γνωστοποιείται από τον ανάδοχο με την ανάληψη
καθηκόντων, πρέπει δε να τυγχάνει και της έγκρισης του εργοδότη. Το προσωπικό αυτό θα
εναλλάσσεται μεταξύ των προσώπων που θα έχουν εξαρχής τύχει της έγκρισης του εργοδότη
και έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση.
6. Αντικατάσταση  του  προσωπικού  που  διατίθεται  επιτρέπεται  μόνο  κατόπιν  έγκαιρης
ειδοποίησης και επαρκούς αιτιολόγησης από την εταιρεία. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει την αντικατάσταση προσωπικού.
7. Σε  περίπτωση  ασθένειας  ή  άλλης  εκτός  προγράμματος  ανάγκης  αντικατάστασης,  η
αντικατάσταση θα γίνεται μόνο από άτομο που ήδη είναι εκπαιδευμένο στη φύλαξη.
8. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή
φυσική κατάσταση και να έχει την κατάλληλη γνώση για την φύλαξη (εμπειρία στην ίδια ή
άλλες  Εταιρείες  φύλαξης,  παρακολούθηση  εκπαιδευτικών  σεμιναρίων,  κλπ).  Ο  ανάδοχος
οφείλει να παρέχει στοιχεία που θα αποδεικνύεται η καταλληλότητα κάθε φύλακα.
9.  Ο ανάδοχος υποχρεούται  να  τηρεί  τους  κείμενους  νόμους και  διατάξεις  και  τα  δυνάμει
αυτών διατάγματα καθώς και τις συναφείς γενικά αστυνομικές κι άλλες διοικητικές διατάξεις
σχετικές με το έργο που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους.
10.Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  τους  ισχύοντες  νόμους,  διατάγματα,  υπουργικές
αποφάσεις  ή  αστυνομικές  διατάξεις,  περί  υγείας  και  ασφάλειας  εργαζομένων  για  όλο  το
απασχολούμενο προσωπικό στο ανατιθέμενο έργο.
12.Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  και  να  εφαρμόζει  τις  διατάξεις  της  εργατικής  και
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και
πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου.
13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, σε
ότι  αφορά τις αμοιβές, τακτικές και έκτακτες, του εν λόγω προσωπικού, την κοινωνική του
ασφάλιση  και  τις  άλλες  ανάλογης  φύσης  παροχές  και  ουδέποτε  δύναται  να  αρνηθεί  την
καταβολή των εν λόγω παροχών στο απασχολούμενο προσωπικό με  την πρόφαση ότι  ο
Δήμος δεν του κατέβαλε την κανονισμένη αποζημίωση.
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14.Να  αναλαμβάνει  κάθε  ευθύνη  και  καθίσταται  μόνος  και  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για
οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση
του έργου, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα του Ξενώνα ή και ομόρων ιδιοκτησιών
από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το προσωπικό του αναδόχου που θα φυλάσσει τους χώρους του Ξενώνα οφείλει:
1. Να ελέγχει τα εισερχόμενα και εξερχόμενα άτομα.
2. Να καταγράφει στο βιβλίο επισκεπτών τα στοιχεία του επισκέπτη, την ημερομηνία και ώρα
επίσκεψης καθώς και την υπηρεσία επίσκεψης αυτών. 
3. Να ελέγχει τις χειραποσκευές με τα υπάρχοντα τεχνικά μέσα.
4.  Να ελέγχει  και  να  φυλάσσει  τους  χώρους στάθμευσης  και  να  μη επιτρέπει  την  είσοδο
οχημάτων  προσωπικού  και  επισκεπτών  κατά  τις  μη  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  εκτός
περιπτώσεων άδειας αυτών. 
5. Να ελέγχει την εισερχόμενη αλληλογραφία με τα υπάρχοντα τεχνικά μέσα.
6. Να ελέγχει, κατά την ανάληψη, την καλή λειτουργία των πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών
μέσων  και  συστημάτων  ασφάλειας.  Σε  περίπτωση  διαπίστωσης  οποιασδήποτε  βλάβης,
ενεργεί σχετική καταγραφή στο βιβλίο συμβάντων.
7.  Να διενεργεί περιπολίες εσωτερικά ή εξωτερικά και να ελέγχει τον φωτισμό, τις θύρες και
λοιπά ευπαθή σημεία.
8. Να ελέγχει αν λειτουργούν οι κάμερες και οι τηλεοράσεις κλειστού κυκλώματος ασφαλείας,
καθώς  και  ο  περιμετρικός  φωτισμός.  Παρακολουθεί  τη  λειτουργία  τους  για  την  πρόληψη
σχετικών κινδύνων.
9. Να ελέγχει τους κοινόχρηστους χώρους.
10.  Κατά  την  λήξη  του  ωραρίου  εργασίας,  να  ελέγχει  τους  χώρους  για  τυχόν  παραμονή
ατόμων που δεν επιτρέπεται.
11.  Επίσης  να  επιθεωρεί  τους  χώρους  και  τις  εγκαταστάσεις  του  κτιρίου,  ενεργώντας
προληπτικά  και  κατασταλτικά  προς  αποφυγή  κάθε  είδους  ζημιάς  από  πιθανή  βλάβη
(πυρκαγιάς, διαρροής νερού κλπ.).
12. Να εντοπίζει και παρακολουθεί καταστάσεις που δεν είναι συνήθεις και να επεμβαίνει την
κατάλληλη στιγμή για να τις αντιμετωπίσει.

Άρθρο 5: Ασφαλιστική Κάλυψη 
Η εταιρία υποχρεούται να έχει ασφαλιστεί σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής της, για θέματα
Αστικής  Ευθύνης  έναντι  τρίτων,  για  σωματικές  βλάβες  και  παρεπόμενες  ζημιές  που
προκαλούνται από υπαιτιότητα της εταιρίας, ή των υπαλλήλων της σε τρίτα πρόσωπα και για
υλικές ζημίες και παρεπόμενες ζημίες που προκαλούνται από υπαιτιότητα της εταιρίας, ή των
υπαλλήλων της  στο κτίριο του Ξενώνα και  τρίτων.  Ο Ξενώνας,  το προσωπικό του γενικά
ανεξαρτήτως  σχέση  εργασίας,  καθώς  και  η  περιουσία  του  Ξενώνα  θεωρούνται  τρίτοι  και
καλύπτονται από την ως άνω ασφάλιση. Το ύψος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αστικής
Ευθύνης για κάθε έτος διάρκειας της παροχής υπηρεσιών φύλαξης ορίζεται στα  500.000  €.

Άρθρο 6: Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου
Με  απόφαση  του  Δήμου  θα  οριστεί  τριμελής  Επιτροπή,  το  έργο  της  οποίας  θα  είναι  η
παρακολούθηση της υλοποίησης των υπηρεσιών φύλαξης, καθώς και η πιστή τήρηση των
όρων της παρούσης σύμβασης. Η βεβαίωση της εν λόγω Επιτροπής για την καλή εκτέλεση
των εργασιών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την πληρωμή του αναδόχου.
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Άρθρο 7: Πληρωμή 
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται ανά μήνα σε
ευρώ με  τον  αναλογούντα  ΦΠΑ (το  ποσό που θα προκύψει  για  το  σύνολο  της  χρονικής
περιόδου διαιρεμένο με τους μήνες της ιδίας χρονικής περιόδου σε € + ΦΠΑ),  με έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωμής,  μετά από βεβαίωση αρμόδιας Επιτροπής για την καλή
εκτέλεση των εργασιών.
Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι  η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.
Πριν  από  κάθε  πληρωμή  πρέπει  να  υποβάλλεται  ασφαλιστική  ενημερότητα,  φορολογική
ενημερότητα, βεβαίωση καταβολής στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο φορέα των υποχρεωτικών εισφορών
ασφάλισης του προσωπικού,  καταστάσεις  προσωπικού θεωρημένες  από την  Επιθεώρηση
Εργασίας, μισθολογικές καταστάσεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται
από την κείμενη νομοθεσία. Σε τρίμηνη βάση οφείλει να προσκομίζει τις αναλυτικές περιοδικές
δηλώσεις (ΑΠΔ) ΙΚΑ ή ανάλογες δηλώσεις που υποβάλλονται σε άλλο φορέα ασφαλιστικών
εισφορών.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στο άρθρο 200 του ν. 4412/2006.
Κάθε  τιμολόγιο  του  ανάδοχου  υπόκειται  στις  νόμιμες  κρατήσεις  που  τον  βαρύνουν
αποκλειστικά.

Άρθρο 8: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  σύμβασης  ,  ο  ανάδοχος  κατέθεσε  την  με  αριθμό
………………………………… εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., δηλαδή …………………………………..
€. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά τη λήξη των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και την
πλήρη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.

Άρθρο 9: Ρήτρα για πλημμελή εκτέλεση
Για πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεών του, μπορεί να επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική
ρήτρα έως και του 20% και όχι λιγότερο του 5% της μηνιαίας αμοιβής του, ανάλογα με το είδος
και το μέγεθος των παραλείψεών του, παρακρατούμενη από αυτή, μετά από εισήγηση της
αρμόδιας Επιτροπής και Απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο
πάνω ρήτρα θα διπλασιάζεται, διατηρουμένου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και
κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου.

Άρθρο 10: Υποχρέωση εμπιστευτικότητας – Εχεμύθειας
10.1. Ο ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης, όλα
τα έγγραφα, παραστατικά και όλες οι επικοινωνίες μεταξύ των μερών και του πάσης φύσης
προσωπικού  τους  αναφορικά  με  το  παρόν,  όλα  τα  αντικείμενα  εργασιών  καθώς  και  οι
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν καθώς και κάθε πληροφορία που θα τεθεί υπόψη του στα
πλαίσια  της  εκτέλεσης  του  έργου  και  της  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  υποχρεώσεων
(συνολικά «εμπιστευτικές πληροφορίες») είναι αυστηρώς εμπιστευτικά. Γι’ αυτό, ο ανάδοχος
δεσμεύεται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμβασης, καθώς και
να  τηρεί  τους  κανόνες  εμπιστευτικότητας.  Σε  περίπτωση  παραβίασης  της  υποχρέωσης
εχεμύθειας  ο  Εργοδότης  δικαιούται  να  καταγγείλει  αζημίως  τη  Σύμβαση.  Περαιτέρω
αποζημίωση του Εργοδότη εξ αυτής της αιτίας δεν αποκλείεται.
10.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και
υλικό  οποιασδήποτε  μορφής  περιέρχονται  σε  γνώση  του  ή  τίθενται  υπόψη  του  από  τον
Εργοδότη, σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμβασης κατά την εκτέλεση αυτής, αποκλειστικά
και  μόνον  στα  πλαίσια  της  παροχής  των  υπηρεσιών  του,  σύμφωνα  με  την  παρούσα,
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απαγορευμένης απολύτως οποιασδήποτε άλλης χρήσης αυτών. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι
του Εργοδότη για οποιαδήποτε παράβαση αυτής της απαγόρευσης.
10.3 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο ή
δημοσιοποιεί  με  κανένα  τρόπο τις  εμπιστευτικές  πληροφορίες  και  λοιπά  στοιχεία  που  θα
γνωστοποιηθούν σε αυτόν για την υλοποίηση του έργου. Υποχρεούται δε να καταβάλλει κάθε
δυνατή  επιμέλεια  και  να  λαμβάνει  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της
εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αυτών, τις οποίες θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τον
σκοπό για τον οποίο δόθηκαν και δεν θα τις μεταδίδει σε τρίτους, παρά μόνον εφόσον αυτό
είναι  απαραίτητο  για  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του,  σύμφωνα  με  την  παρούσα
σύμβαση και  πάντοτε μετά την γραπτή συναίνεση του Εργοδότη. Υπόσχεται δε και εγγυάται
ότι την υποχρέωση αυτή θα τηρήσουν και οι συνεργάτες που θα χρησιμοποιηθούν απ’ αυτόν.

Άρθρο 11: Εκχωρήσεις – μεταβιβάσεις 
Απαγορεύεται  η  εκχώρηση  και  η  μεταβίβαση  των  δικαιωμάτων  και  των  απαιτήσεων  της
εταιρίας που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση
του Δήμου, άλλως η εκχώρηση ή μεταβίβαση είναι απολύτως άκυρη και δεν δεσμεύει το Δήμο.

Άρθρο 12: Εφαρμοστικό δίκαιο – δικαιοδοσία 
12.1 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
12.2  Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ'  αφορμής της, ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό
να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια.
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                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
                     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
                                              ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.1

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 ΤΟΥ Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115), ΟΠΩΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α
88)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πεδία προς συμπλήρωση

1
Αριθμός εργαζομένων που θα 
απασχοληθούν στο έργο, συνολικά και 
κατά βάρδια. 

 

2
Ημέρες και ώρες εργασίας (με 
ανάλυση).

 

3

Συλλογική σύμβαση εργασίας ή άλλο 
εργασιακό καθεστώς που υπάγεται ο 
καθένας από τους προτεινόμενους 
εργαζόμενους  (να επισυναφθούν 
αντίγραφα).

 

  Μηνιαία δαπάνη Ετήσια δαπάνη

4
Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού 
που αφορά στις πάσης φύσεως 
νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων 
που θα απασχοληθούν στο έργο.   

5

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών 
(εργοδότη και εργαζομένων) με βάση 
τα προϋπολογισθέντα ποσά   

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   

6

Διοικητικό κόστος παροχής των 
υπηρεσιών στο έργο (ποσοστό …….
%)   

7
Εργολαβικό κέρδος   (ποσοστό .……
%)   

8 Κόστος αναλωσίμων    

9 Νόμιμες κρατήσεις   

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α.
(άθροισμα 4+5+6+7+8+9)  

 

Φ.Π.Α.  …………%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.2

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
(για όλους τους προς απασχόληση στο έργο εργαζόμενους)

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1 Βασικός μηνιαίος μισθός    

2 Κανονική άδεια   

3 Άδεια αντικαταστάτη   

4 Επίδομα αδείας   

5 Δώρο Πάσχα   

6 Δώρο Χριστουγέννων   

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

7
Εργοδοτικές εισφορές  
(ποσοστό…….%)   

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   
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                                              ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.3

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ Δ.  ΒΟΛΟΥ,  ΓΙΑ ΕΝΑ (1)
ΕΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φύλαξη  και  ασφάλεια  των
εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων  του  Ξενώνα
Φιλοξενίας  Γυναικών
Θυμάτων βίας

 

 

Φ.Π.Α.   24%

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει  τον/ την ……………………………….. για εκατόν είκοσι (120)

ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  και  εφόσον ζητηθεί  μπορεί  να

δοθεί παράταση της ισχύος της. 

Για τον προσφέροντα 

(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου) 

                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

                                                     

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Δήμο Βόλου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών   
Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 38001, Βόλος
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 
{Σε  περίπτωση μεμονωμένης  εταιρίας  :  της  Εταιρίας  …………… Οδός  …………. Αριθμός
……. Τ.Κ. ………} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
…… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο  υπόχρεων  μεταξύ  τους  εκ  της  ιδιότητάς  τους  ως  μελών  της  Ένωσης  ή
Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της με
αριθμό …………………………….. απόφασης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου  Βόλου  και  των  όρων  της  σχετικής  σύμβασης,  για  το  έργο  <<Ανάθεση  παροχής
υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του
Δήμου  Βόλου»,  στα  πλαίσια  ένταξης  της  Πράξης  «Λειτουργία  Ξενώνα  Φιλοξενίας
Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Βόλου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία
2014-2020»,  με κωδικό πράξης (ΟΠΣ) 5000683 (αρ. πρωτ. διακήρυξης ……/…..), το οποίο
ποσό καλύπτει το  5% της συνολικής συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας και ανέρχεται στο ποσό
των ………………………….......... ΕΥΡΩ αυτής.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας. 

Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον
πελάτη μας τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας
από  κάθε  ευθύνη  που  μπορεί  να  προκύψει  από  την  προκειμένη  εγγύηση,  ή  μετά  την
επιστροφή  σε  εμάς  του  σώματος  της  παρούσας  εγγυητικής  επιστολής. Σε  περίπτωση
κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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