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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

Ταχ. Δ/νση : Ξενίας 24 , Τ.Κ. 115 28     

Πληροφορίες :  κ. Κορωναίος Κων/νος 

Τηλέφωνο : 2107450400 

FAX  : 2107450500 

EMAIL             : info@etean.com.gr 

ΗΛ. Δ/ΝΣΗ :  www.hdb.com.gr 

 

ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

ο οποίος θα παρέχει «υπηρεσίες στατικής φύλαξης  του κτιρίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, επί της οδού Ξενίας 24 Αμπελόκηποι / Αθήνα 

11528», για ένα (1) έτος» προϋπολογισμού 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

 

Αριθμός Προκήρυξης: ΑΠ 234747/13-12-2019 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

27/12/2019 

Ημέρα 

Παρασκευή 

  και ώρα 14:00 

30/12/2019 

Ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 12:00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ξενίας 24, Αθήνα 11528 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1) Τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. όπως αυτός έχει εγκριθεί με την ΥΑ 

31940/ΔΙΟΕ  622/19.7.2011 (ΦΕΚ Β 1777/5.8.2011) και τροποποιηθείς ισχύει σήμερα 
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2) Τη σχετική με τον παρόντα διαγωνισμό απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  

174/26-09-2019. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή για «Υπηρεσίες στατικής φύλαξης του κτιρίου  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ. ,επί της οδού Ξενίας 24 Αμπελόκηποι / Αθήνα 11528»  , εν συνεχεία καλούμενο 

«έργο» σύμφωνα με τις προδιαγραφές των συνημμένων Παραρτημάτων Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. 

 

1. Η ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το ανωτέρω έργο, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις, της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ( 30.000€ ) 

ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

2. Οι προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως την 

27/12/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στα 

γραφεία της εταιρείας (Ξενίας 24 , Αθήνα, 5ος όροφος).  Προσφορές που περιέχονται 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μετά την άνω 

ημερομηνία και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται στους προσφέροντες .    

 

3. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από συσταθησομένη  προς το σκοπό αυτό 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών (εφεξής καλούμενη ΕΔΑΠ) , την 

30/12/2019 και ώρα  12.00.   

 

 

4. Η διάρκεια του έργου θα είναι ετήσια με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης μεταξύ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και Αναδόχου. 

 

5.      Στον παρόντα διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

➢ Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

➢ Ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

➢ Συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας 
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6.    Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται 

για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για 

ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

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

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου . 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

 Και στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 

φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν 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. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους .  

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 



 5 

την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» 

ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

δ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των 

ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, 

ε) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου, 

ζ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

η) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

θ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά 

τα οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα, 

ι) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 

που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

κ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 79, 

λ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 
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να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

μ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός 

φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 

την ακεραιότητά του. 

 

7. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα, τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της προκήρυξης: 

➢ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

➢ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1΄  ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

➢ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2΄  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

➢ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΝΑΦΩΝ  ΕΡΓΩΝ    

➢ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

➢ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

                               1) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

                               2) ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

➢ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ  

       Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

 

8. Η παρούσα προκήρυξη με άπαντα τα ανωτέρω παραρτήματα έχει ήδη αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.etean.com.gr). 

 

9. Τα σχετικά έντυπα του διαγωνισμού δίδονται και από τη Γραμματεία της Εταιρείας, 

τηλέφωνο: 2107450400-4, fax 2107450500. 

 

10. Διευκρινίσεις αναφορικά με το διαγωνισμό δίδονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών και διαγωνισμών (αρμόδιος κος Κων/νος Κορωναίος) 

και τον Τομέα Νομικών Θεμάτων της εταιρείας,  τηλέφωνο: 2107450400-4, fax 

2107450500 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

           

http://www.etean.com.gr/


 7 

Περιεχόμενα 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Παρουσίαση του έργου – Αντικειμένου του παρόντος Διαγωνισμού  

1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΙΜΕΣ  

4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

6.ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ  

7.ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

8.ΚΥΡΩΣΕΙΣ  - ΕΚΠΤΩΣΗ  

9. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ  

10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B1 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2-ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ                                                                                        

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ  



 8 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο  του  παρόντος  διαγωνισμού  είναι  η  επιλογή  αναδόχου , ο  οποίος  θα 

παρέχει υπηρεσίες   στατικής   φύλαξης  του   κτιρίου  της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    επί  της  οδού  Ξενίας  24  Αμπελόκηποι 115 28  

Αθήνα με τον  όρο της 16ώρης φύλαξης, σε βάρδιες, με  παρουσία  δύο φυλάκων, ο 

ένας φύλακας  από  τις  06.00  έως  14.00  και  ο άλλος  από τις 14.00 έως τις 22.00,   

τις  ημέρες   από   Δευτέρα - Παρασκευή  και  για  την  χρονική  περίοδο  ενός  (1 ) 

έτους από την υπογραφή  της  Σύμβασης. 

1.Παρουσίαση του έργου  

Για το προσωπικό του αναδόχου δηλαδή τους φύλακες ορίζονται τα ακόλουθα : 

• Να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, δηλώνοντας τα ονόματα και τα 

επαγγελματικά του προσόντα. Να είναι νόμιμοι και μόνιμοι και όχι  ευκαιριακοί  και να  

διαθέτουν  την  απαιτούμενη  Άδεια Εργασίας , όπως  προβλέπει  ο  Νόμος  2518/97,  

που  ορίζει  τους  κανόνες λειτουργίας  των ιδιωτικών  εταιρειών  παροχής υπηρεσιών  

ασφαλείας. Το προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στη φύλαξη 

τουλάχιστον πέντε ετών το οποίο αποδεικνύεται με την υποβολή ονομαστικής 

κατάστασης προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας ή αναρτημένη στο σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με το νόμο. 

Προαιρετικό Προσόν επιθυμητό είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας.  

• Να  μισθοδοτούνται  και  να  ασφαλίζονται  από  τον ανάδοχο  στους υποχρεωτικούς 

φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης . 

• Να φέρουν τη στολή της  υπηρεσίας  επιμελημένη  και  καθαρή, με  όλα τα διακριτικά 

και το σήμα της εταιρείας. 

• Να έχουν άριστη φυσική κατάσταση και υγεία 

• Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και να διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό 

• Να μη φέρουν πυροβόλα όπλα 

• Να συμμορφώνονται στους κανονισμούς λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ . 

• Να συμπεριφέρονται ευγενικά προς τους επισκέπτες και υπάλληλους 
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• Να μην δέχονται δώρα ή φιλοδωρήματα από  κανέναν και για οποιοδήποτε  λόγο 

• Κατά  την  ανάληψη  υπηρεσίας,  να   κάνουν  πλήρη   έλεγχο  των   χώρων  της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ,  της λειτουργίας   των  επικοινωνιών  

και   σε  περίπτωση   βλάβης ,  να  ενδιαφέρονται   για  την αποκατάστασή της. 

• Να  ελέγχουν  την  ύπαρξη   παροχής  ρεύματος   και  ύδατος,  την   καλή λειτουργία  

των υπαρχόντων  συστημάτων  ασφαλείας,  των  θυρών  και παραθύρων  καθώς  και  

των εξόδων κινδύνου 

• Να είναι υπεύθυνοι για τον  έλεγχο  μέσω  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή  της 

προσέλευσης  και αποχώρησης  τόσο  του  εργαζόμενου  προσωπικού  όσο  και  των  

επισκεπτών  της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με την καθορισμένη 

διαδικασία – χρήση συστήματος  ελεγχόμενης  πρόσβασης 

• Να  παρακολουθούν  την  κίνηση  των  επισκεπτών   μέσα   στους   χώρους   της  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και να επεμβαίνουν  σε περίπτωση που  

παρατηρήσουν  ύποπτες  ενέργειες 

• Να εντοπίζουν  καταστάσεις  που  δεν  είναι  συνήθεις  και  να  επεμβαίνουν την 

κατάλληλη στιγμή για να τις αντιμετωπίσουν. 

• Να  ελέγχουν  τα διάφορα συνεργεία καθαρισμού κατά την προσέλευση και την 

αποχώρησή τους αλλά και κατά την εργασία τους. 

• Να  κάνουν  έναν  γενικό  έλεγχο  των  χώρων  πριν  από  το  τέλος  της  υπηρεσίας  

τους . (παράθυρα –κλιματιστικά –πόρτες-περιμετρικός ) 

• Να συντάσσουν καθημερινά αναφορά και να την παραδίδουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.  

. Να τηρούν όλες τις διαδικασίες συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε, να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών φύλαξης. 

• Ο ανάδοχος ευθύνεται για την εποπτεία του προσωπικού του και γι΄ αυτό ορίζει 

εγγράφως από έναν «Υπεύθυνο επόπτη» στο κτίριο της Ξενίας 24. Σε περίπτωση 

αντικατάστασης ή αποχώρησής του για οποιονδήποτε λόγο από την υλοποίηση του 

έργου, το χρονικό διάστημα της εγγράφου ειδοποιήσεως της αναθέτουσας αρχής, 

ορίζεται σε τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες προ της ημερομηνίας της σκοπούμενης 
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αντικατάστασης ή αποχώρησής του. Στο διάστημα αυτό παρέχει κανονικά τις 

υπηρεσίες του. 

• Ο «Υπεύθυνος επόπτης»  , αντιπροσωπεύουν τον ανάδοχο σε θέματα που 

αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης και συμμετέχουν, οι ίδιοι ή μαζί με μέλη του 

προσωπικού φύλαξης, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με υπεύθυνο της 

Αναθέτουσας Αρχής , για θέματα που τυχόν θα ανακύψουν στην πράξη, θέματα 

αμοιβαίας ενημέρωσης και παραλαβή εγγράφων αναφορών, όπου και όταν αυτές 

απαιτούνται. 

• Η φύση, οι συνθήκες και οι καταστάσεις των καθηκόντων του «Υπεύθυνου 

επόπτη»  μπορεί να τον υποχρεώνουν να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία λήψης 

αποφάσεων και ανάληψης άμεσων ενεργειών με δική του ευθύνη. Για τους λόγους 

αυτούς πρέπει να είναι πάντοτε ενήμερος των ειδικών καθηκόντων του, ώστε να μπορεί 

να αντιμετωπίζει αποκλειστικά τέτοια θέματα. 

• Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 

της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης.  

• Ο ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει 

στο εκάστοτε κτίριο, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί στους χώρους της 

με συνεχές ωράριο και αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας επικυρωμένες από την 

Επιθεώρηση Εργασίας και προκειμένου περί αλλοδαπού προσωπικού, νόμιμες κάρτες 

εργασίας.  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει για κάθε επόμενο μήνα  κατάσταση με τα 

ονόματα του προσωπικού που θα εργάζεται σε κάθε κτίριο και το πρόγραμμά τους. 

Είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει τον πίνακα εργαζομένων, θεωρημένο από τον 

επόπτη εργασίας (χωρίς ποσά), σε σημείο που θα του υποδείξει το αρμόδιο Τμήμα 

Προμηθειών. 

• Εποπτεία συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί-πυρανίχνευση) 

• Άμεση επέμβαση περιπολικού της εταιρείας σε περίπτωση κινδύνου της  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ       ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 

• Παραλαμβάνουν την αλληλογραφία και ελέγχουν για ύποπτα δέματα και  

αντικείμενα. 

• Οι διαδικασίες φύλαξης θα καθορίζονται αποκλειστικά από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Δεν  θα γίνονται  δημόσια  γνωστές  ούτε  θα 

κοινοποιούνται στο υπόλοιπο προσωπικό  παρά  μόνο σε εκείνο  που  κρίνεται  
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απολύτως  απαραίτητο  για  να αναλάβει την υλοποίησή τους κατόπιν συνεννόησης με 

τον Πρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ . 

• Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί επόπτες ασφαλείας που θα διενεργούν 

ελέγχους για να καλύπτουν και να βοηθούν σε οτιδήποτε παρουσιαστεί στο ήδη 

υπάρχον άτομο της φύλαξης. 

 

Ειδικές περιπτώσεις 

• Σε  περίπτωση  πυρκαγιάς  να  σημάνουν  αμέσως  συναγερμό  και  να  προσπαθούν  

να  τη σβήσουν  με τα  υπάρχοντα  πυροσβεστικά  μέσα. Ταυτόχρονα,  να  ειδοποιούν  

την  αρμόδια υπηρεσία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  και την 

Πυροσβεστική  Υπηρεσία. 

• Σε  περίπτωση   ενόπλου  ληστείας   ή   διαφόρων  ταραχών,  καλούν  την   Αστυνομία  

και ενημερώνουν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  και την υπηρεσία 

τους. 

• Σε   περίπτωση   ανάγκης, εάν τους ζητηθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ, αναλαμβάνουν  το τηλεφωνικό κέντρο 

• Σε  περίπτωση  ανεύρεσης περίεργων  αντικειμένων,  βεβαιώνονται ότι είναι  αβλαβή 

και τα αποθηκεύουν προς παράδοση, ειδάλλως ειδοποιούν τους υπεύθυνους της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  και  την Αστυνομία.  

2.Υποχρεώσεις Αναδόχου   

α) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση  να  αποζημιώσει την ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για κάθε ζημιά ή βλάβη  που  θα  προκληθεί  στο  κτίριο,  

στο  προσωπικό  και  σε τρίτους και θα οφείλεται σε αποκλειστική   υπαιτιότητα  του   

αναδόχου  ή  των  υπαλλήλων  του  κατά  την  άσκηση  των καθηκόντων τους καθ’ όλη 

τη διάρκεια της Σύμβασης. 

β) Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει την  υποχρέωση  να  ασφαλίσει  σε  Ασφαλιστική  

Εταιρεία  αδειοδοτημένη στην Ελλάδα, τον κίνδυνο  της  Γενικής  Ασφαλιστικής  

Ευθύνης  για  ζημιές  ή  βλάβες που θα προκληθούν στο κτίριο  της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, στους εργαζόμενους σε αυτήν, στους  επισκέπτες της 

ή σε οποιονδήποτε τρίτο από αποκλειστική αμέλεια της εταιρείας και να προσκομίσει 

στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ αντίγραφο αυτού. 
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γ) Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει   την   υποχρέωση  να  χειρίζεται  με  απόλυτη  εχεμύθεια 

κάθε πληροφορία    σχετική με   την  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και  

των  μελών  της. Αυτή η  υποχρέωση δεσμεύει και το προσωπικό του Αναδόχου, για το 

οποίο ο Ανάδοχος ευθύνεται  αποκλειστικά. 

δ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από 

τον ανάδοχο την αλλαγή του προσωπικού φύλαξης, εάν αυτό δημιουργεί προβλήματα 

με την εν γένει συμπεριφορά του 

ε) Ο  Ανάδοχος  οφείλει  καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου  αλλά  και  μετά  το 

πέρας αυτού  να   μην  δημοσιοποιήσει   με   κανένα   τρόπο   στοιχεία   και   

πληροφορίες   που  θα συγκεντρώσει κατά την εκτέλεση του Έργου και να τηρεί 

απόλυτη εχεμύθεια και να φυλάσσει ασφαλώς τα  έγγραφα  και  όποιο άλλο 

εμπιστευτικό υλικό του χορηγεί η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 

στ) Το  προσωπικό  φύλαξης  που  διαθέτει ο ανάδοχος δεν συνδέεται κατ’ ουδένα  

τρόπο με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Τα παραπάνω πρόσωπα 

απασχολούνται αποκλειστικά από τον ανάδοχο , ο οποίος είναι και ο  μόνος  υπεύθυνος 

για την καταβολή  μισθών ,εργοδοτικών εισφορών , κλπ  

ζ). Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης.  

η) Ο ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει στο 

εκάστοτε κτίριο, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί στους χώρους της με 

συνεχές ωράριο και αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας επικυρωμένες από την 

Επιθεώρηση Εργασίας και προκειμένου περί αλλοδαπού προσωπικού, νόμιμες κάρτες 

εργασίας.  

θ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει για κάθε επόμενο μήνα  κατάσταση με τα 

ονόματα του προσωπικού που θα εργάζεται σε κάθε κτίριο και το πρόγραμμά τους. 

Είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει τον πίνακα εργαζομένων, θεωρημένο από τον 

επόπτη εργασίας (χωρίς ποσά), σε σημείο που θα του υποδείξει το αρμόδιο Τμήμα 

Προμηθειών. 
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ι) Ο ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερόμενου στην προσφορά του 

προσωπικού φύλαξης, καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 

απαιτήσεις της σύμβασης και εξασφαλίζει ότι τα άτομα που προσλαμβάνει έχουν τις 

νόμιμες προϋποθέσεις, για την εργασία που πρόκειται να κάνουν.  

ια) Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 

πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 

συμφέρον της αναθέτουσας αρχής. 

ιβ) Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και πυρασφάλειας στο 

χώρο που θα του δοθεί για φύλαξη των πραγμάτων του.  

ιγ) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του 

προσωπικού του, για θέματα που αφορούν την τεχνολογία και ασφάλεια ώστε να 

υλοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον 

ανάδοχο. 

ιδ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την καλή φυσική κατάσταση, καθώς και 

την ευπρεπή και αρμόζουσα εμφάνιση του προσωπικού φύλαξης που απασχολεί.\ 

ιε) Ο καθημερινός προγραμματισμός μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της σύμβασης 

με μονομερή απόφαση και χωρίς οικονομική επιβάρυνση αυτού, εφόσον δεν 

αυξάνονται οι ώρες παροχής υπηρεσιών φύλαξης,  για λόγους όπως είναι - ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά - η αλλαγή φύλαξης κτιρίου, το ωράριο εργασίας, η προσθήκη 

νέων χώρων και γενικά ο συντονισμός με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Ο ανάδοχος 

ενημερώνεται εγγράφως από την αρμόδια  υπηρεσία (e-mail, fax κλπ). 

ιστ) Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο θα πρέπει απαραίτητα να 

μπορεί να κατανοεί, ομιλεί και διαβάζει την ελληνική γλώσσα, ώστε να μην 

δημιουργούνται προβλήματα στην επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και τους επισκέπτες. Προαιρετικό προσόν είναι και 

η γνώση αγγλικής γλώσσας. 

ιζ) Η παρουσία του ανωτέρω προσωπικού θα βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία 

της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σε συνεργασία και με τον Υπεύθυνο Επόπτη. 
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ιη) Ειδικότερες οδηγίες για την υλοποίηση και πιστοποίηση του παρεχόμενου έργου θα 

δίνονται στον ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που η μη τήρηση από τον ανάδοχο των παραπάνω υποχρεώσεων του 

δημιουργεί προβλήματα στην εκτέλεση του έργου, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.  

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως μέχρι 27/12/2019 ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 14.00 στην Γραμματεία της Εταιρείας (Ξενίας 24, Αθήνα, 5ος όροφος), 

από τους υποψήφιους αναδόχους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους ή από 

νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, 

στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στην 

παρούσα και φέρουν την υπογραφή του υποψήφιου. 

 

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.. 

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

Εταιρεία πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα ίσο με 

το προβλεπόμενο, ως άνω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου 

χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, είναι δυνατή η κατακύρωση, εφόσον 

ο υποψήφιος ανάδοχος το αποδεχθεί. 

 

1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 

1.3.1 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

1.3.2 Ο τίτλος της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και η 

διεύθυνσή της, δηλαδή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 

ΞΕΝΙΑΣ 24 , Τ.Κ. 115 28  ΑΘΗΝΑ. 

1.3.3 Ο αριθμός της προκήρυξης (Α.Π. 234747/13-12-2019) 
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1.3.4 Αφορά: «Υπηρεσίες στατικής φύλαξης του κτιρίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ επί της οδού Ξενίας 24 Αμπελόκηποι/ 

Αθήνα  11528 , για ένα (1) έτος».  

1.3.5 Τα στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου 

1.3.6 Η ένδειξη ‘’Να μην ανοιχθεί από τη ‘’Γραμματεία / Πρωτόκολλο’’ 

 

1.4. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, 

τα ακόλουθα: 

 

Ι)Πιστοποιητικά –βεβαιώσεις-άλλα στοιχεία  

 

α) Αντίγραφο  ασφαλιστικού  συμβολαίου  αστικής ευθύνης ή  και προσύμφωνο  

ασφαλιστικής  συμβάσεως  σε   συνδυασμό  με  βεβαίωση του  ασφαλιστού,  ότι  θα  

συναφθεί  δεσμευτική  ασφαλιστική   σύμβαση    με   το   κατά   την   διακήρυξη  

περιεχόμενο  υπό  την  αίρεση  της κατακυρώσεως προς τον ενδιαφερόμενο. 

β) Νόμιμη  Άδεια λειτουργίας. Εν ισχύ άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής 

υπηρεσιών ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατά τα οριζόμενα στο Ν. 

2518/1997, όπως ισχύει (ν.3707/2008). 

γ) Άδεια λειτουργίας ραδιοδικτύου για το Νομό Αττικής 

δ) Προσκόμιση πιστοποιητικών συστήματος διαχείρισης που αφορούν στην ποιότητα 

των υπηρεσιών που παρέχει ο προσφέρων (ISO για εταιρείες φύλαξης) . 

ε) Το προσωπικό φύλαξης να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τουλάχιστον 

πενταετίας το οποίο και θα αναλάβει και τη φύλαξη βάσει υπεύθυνης δήλωσης.  

 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αποδείξουν την τεχνική ικανότητά τους, ως εξής: 

 

α) Με την προσκόμιση Καταλόγου, των έργων φύλαξης που έχουν αναληφθεί κατά την 

προηγούμενη τριετία (3ετια) , συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των 

σημαντικότερων φυλάξεων της τελευταίας τριετίας (3ετίας). Τα πιστοποιητικά θα 

αναφέρουν την αναθέτουσα αρχή (δημόσιος φορέας  ή  ιδιώτης ) , τον χρόνο διάρκειας 

της  σύμβασης και θα  προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν και αν περατώθηκαν 

κανονικά οι φυλάξεις  Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να αποδείξει την τεχνική ικανότητα 

του βάσει στήριξης σε ικανότητα τρίτων. 



 16 

β) Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν. 1599/1986  ότι  το  προσωπικό  είναι κατάλληλα 

εξειδικευμένο στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης και έχει πενταετή προϋπηρεσία.  

γ) Κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα ,θεωρημένη από 

αρμόδια αρχή (Επιθεώρηση εργασίας) που θα συνοδεύεται από τα βιογραφικά 

Σημειώματα του τακτικού προσωπικού (όχι εξωτερικών συνεργατών) που θα 

απασχοληθεί στο συγκεκριμένα έργο καθώς και τα αποδεικτικά εκπαίδευσης τους στη 

φύλαξη κτιρίων , την προϋπηρεσία τους ,την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

 

 Αναλυτική   περιγραφή  της  μεθοδολογίας  εκπόνησης   και  του  τρόπου  

οργάνωσης του Έργου  από τον Προσφέροντα.  

 

α) Από  την ανωτέρω περιγραφή πρέπει να προκύπτει ο  λεπτομερής  σχεδιασμός  του  

αντικειμένου,  η  καταγραφή των απαιτήσεων του Έργου,  η  ανάπτυξη  κατάλληλου  

τρόπου μεθοδολογικής προσέγγισης, η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού . Η κατάλληλη  

τεχνογνωσία  εξειδικεύεται  με  την  περιγραφή  της σύνθεσης της προτεινόμενης 

Ομάδας  Έργου  και  Υπευθύνου  Έργου του  Προσφέροντα  μέσω αναλυτικών 

βιογραφικών  σημειωμάτων . Από τα βιογραφικά σημειώματα πρέπει να τεκμηριώνεται  

η επάρκεια και η εμπειρία των μόνιμων στελεχών (όχι εξωτερικοί συνεργάτες) της 

Ομάδας Έργου , οι  ειδικότητες  τους και η εξειδίκευσή τους σχετικά με το αντικείμενο 

του Έργου. 

β) Σχέδιο άμεσης ανταπόκρισης του Αναδόχου σε περίπτωση έκτακτων συμβάντων 

(όπως μια πλημμύρα, πυρκαγιά, ληστεία) : Σε πόσο χρόνο και ποια μέσα θα 

χρησιμοποιήσει για να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση των έκτακτων συμβάντων. 

γ) Περιγραφή  του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης , των μεθόδων και των 

μέσων που  θα  χρησιμοποιήσει  για  την  εποπτεία  του προσωπικού ασφαλείας για το 

συγκεκριμένο έργο φύλαξης και για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  

 

II) 

1. Γενική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, του συμμετέχοντος, με 

θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με το περιεχόμενο που 

αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 –ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
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2. Ειδική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, του συμμετέχοντος, με 

θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με το περιεχόμενο που 

αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 –ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

3. Πίνακα Έργων (ήδη εκτελεσθέντων και σχετικών με το παρόν έργο) 

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας. 

 

4. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με τον (όρο 3 του παρόντος) και το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας.  

 

5. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τον (όρο 2 του παρόντος)  

και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  της παρούσας  

 

6. Αντίγραφο συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι 

εργαζόμενοι του προσφέροντα οι οποίοι θα απασχοληθούν στο παρόν 

έργο 

 

7. Παραστατικό Εκπροσώπησης  (εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει στο 

διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του. 

 

1.4 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 30/12 

1.5 /2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 ενώπιον, της ορισθησόμενης 

τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών  (στο εξής 

ΕΔΑΠ), παρουσία, εφόσον το επιθυμούν των συμμετεχόντων ή των 

νομίμων εκπροσώπων τους ή των νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτημένων 

προσώπων με την παρακάτω διαδικασία:  

 

1.5.1 Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των προσφορών των συμμετεχόντων, 

μονογράφεται δε, και σφραγίζεται από την ΕΔΑΠ το περιεχόμενο 

αυτών.  

  

1.5.2 Η ΕΔΑΠ ελέγχει το περιεχόμενο των φακέλων της προσφοράς.  Αν 

λείπει έστω και ένα από τα αναφερόμενα στον όρο 1.4. του παρόντος 

έγγραφα καθώς επίσης και στην περίπτωση που τα προσκομιζόμενα δεν 
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είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΔΑΠ κατατάσσει τους 

συμμετέχοντες κατά σειρά μειοδοσίας βάσει της οικονομικής τους 

προσφοράς και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Σημειώνεται ότι σε 

περίπτωση ίδιας σε ποσό οικονομικής προσφοράς μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων εκ των συμμετεχόντων καλούνται αυτοί να υποβάλλουν 

νέα χαμηλότερη προσφορά είτε στην ίδια συνεδρίαση εφόσον 

παρίσταται σ’ αυτήν και το επιθυμούν είτε εντός μίας ημέρας από τη 

λήψη σχετικής ανακοίνωσης, εγγράφως υποβάλλοντας εκ νέου 

συμπληρωμένο το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ σε σφραγισμένο φάκελο στον 

οποίο θα αναγράφονται τα αναφερόμενα στον όρο 1.3 της παρούσας.   

 

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη 

διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των 

συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

 

1.5.3   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ακολούθως ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός  

προθεσμίας επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης  

ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα  

έγγραφα και δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ της  

παρούσας, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται και το περιεχόμενο των 

οποίων δύνανται οι λοιποί συμμετέχοντες οι οποίοι αναφέρονται στον τελικό 

πίνακα κατάταξης να λάβουν γνώση δια της παρουσίας τους στην έδρα της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ κατά την ημερομηνία 

αποσφράγισης αυτών, η οποία και θα τους γνωστοποιηθεί εγγράφως. 

 

1.5.4 Μετά το θετικό έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών κατακύρωσης η 

ΕΔΑΠ  παραδίδει στο αρμόδιο όργανο για την έγκριση αυτών και την 

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ήτοι το ΔΣ της 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, άπαντα τα πρακτικά του 

Διαγωνισμού.  

 

1.5.5 Τα τελικά πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη και κατάταξης των 

συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας γνωστοποιούνται στους υποψηφίους είτε 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με τηλεομοιοτυπία (fax), είτε με επιστολή, 

ανάλογα με την αναφερόμενη σχετική δήλωση των συμμετεχόντων. 

 

1.6  Προσφορά για τμήμα του έργου που προκηρύσσεται, δεν γίνεται αποδεκτή και 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

1.7     Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή 

συνδυάζεται με προϋποθέσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

2.1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τα 

πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 

δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

2.2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και απευθύνεται 

πάντοτε στην ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Α.Ε., ο εγγυητής παραιτείται υποχρεωτικά των ενστάσεων διζήσεως και 

διαιρέσεως, αναγνωρίζει και αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι της εταιρείας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε, να καταβάλει ορισμένο 

χρηματικό ποσό, που ορίζεται στο έγγραφο της εγγύησης, με μόνη τη δήλωση 

της ως άνω εταιρείας προς τον εγγυητή, χωρίς ο εγγυητής να μπορεί να ερευνά, 

ούτε αν υπάρχει ούτε αν είναι νόμιμη η απαίτηση. 

2.3. Εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.).  
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  της προκήρυξης, ισχύος για αόριστο χρονικό διάστημα. 

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον υποψήφιο στον οποίο κατακυρώθηκε ή 

ανατέθηκε το έργο, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Οι εγγυητικές επιστολές των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό 

επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή χωρίς την 

προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγυητική επιστολή απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

2.4  Εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, αόριστης 

διάρκειας, το ύψος  της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατατίθεται εντός της τασσόμενης με 

τον όρο 5.2 του παρόντος προθεσμίας από τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης 

κατακύρωσης  και θα είναι σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2  

της προκήρυξης, επιστρέφεται δε μετά την οριστική παραλαβή του έργου και 

την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ έναντι του αναδόχου. 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΙΜΕΣ  

 

3.1.  Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθμητικώς.  

Στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται: 

Ι.  Όλες οι επιβαρύνσεις, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον υποψήφιο. 

ΙΙ.  Οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν επίσης τον 

υποψήφιο. 
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 ΙΙΙ. Ειδικές δαπάνες που πιθανόν πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για 

λογαριασμό της Εταιρείας (π.χ.  αμοιβές τρίτων) βαρύνουν τον ίδιο και 

συμπεριλαμβάνονται στη συνολική τιμή της προσφοράς. 

3.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε 

ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3.4 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

3.5    Οι τιμές θα δίδονται ως εξής : 

Ι. Τιμή  χωρίς Φ.Π.Α. (Καθαρή αξία) 

ΙΙ. Συντελεστής  Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε 

περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από 

την Εταιρεία). 

ΙΙΙ. Ποσό ΦΠΑ. 

ΙV. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ.  

 

σύμφωνα με τον  ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, τον οποίο οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να 

συμπληρώσουν  επί ποινή αποκλεισμού, να υπογράφεται από το νόμιμο 

εκπρόσωπο και να φέρει τη σφραγίδα του προσφέροντος και να τον 

περιλάβουν στον φάκελο της  Προσφοράς. 

 

 

3.6 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος 

προσφοράς ούτε σε τυχόν παρατάσεις της. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να 

προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει ο Ανάδοχος, ο οποίος 

και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

έργου προκύψουν παράγοντες τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Η Εταιρεία δεν 

υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη. 

 

3.7 Η ΕΔΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα και διευκρινήσεις για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 

συμμετέχοντες υποχρεούνται να παράσχουν αυτά. 
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3.8  Σε περίπτωση που η ΕΔΑΠ διαπιστώσει ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι 

υπερβολικά χαμηλές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αμφιβολίες για την 

αξιοπιστία τους, μπορεί να ζητηθούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την 

αιτιολόγηση των οικονομικών προσφορών, όπως π.χ. πιστοποιητικά φορέων από τα 

οποία να προκύπτει ότι έχουν αναλάβει στο παρελθόν εργασίες καθαρισμού 

αντίστοιχων κτιρίων, τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών καθαριότητας και οτιδήποτε 

άλλο κρίνει η επιτροπή απαραίτητο προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της. 

 

3.9 Σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄/115/2010) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε   με το άρθρο 22 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄/88/2013) οι εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών φύλαξης πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο 

της οικονομικής τους προσφοράς τα παρακάτω στοιχεία : 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία 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. 

Επιπρόσθετα, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής 

σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Στην περίπτωση, όπου το 

καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχει μεταβληθεί, θα πρέπει να 

επισυναφθούν τα ισοδύναμα έγγραφα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 

υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης ή/και δεν 

είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις στην παρούσα παράγραφο. 
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4 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

4.1.   Το Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ μπορεί να μην 

αναθέσει το έργο στον επικρατέστερο υποψήφιο, εφόσον η πρόταση του 

κρίνεται μη αποδεκτή ή να ματαιώσει οριστικά ή να επαναλάβει το διαγωνισμό 

με τροποποίηση ή μη των όρων, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση αυτού και των 

λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. 

 

4.2.  Η απόφαση για την κατακύρωση του έργου λαμβάνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Ο διαγωνισμός 

δεν ολοκληρώνεται πριν την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η 

απόφαση για την κατακύρωση παράγει έννομα αποτελέσματα και δεσμεύει την 

εταιρεία και το διαγωνιζόμενο από την κοινοποίηση αυτής στο διαγωνιζόμενο.

  

5.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

5.1.  Ανακοίνωση κατακύρωσης 

 Στον υποψήφιο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου, αποστέλλεται από 

την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ σχετική ανακοίνωση 

κατακύρωσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 

 6.1.1. Το είδος του έργου 

 6.1.2. Την τιμή κατακύρωσης 

 6.1.3 Την προθεσμία υπογραφής της σχετικής σύμβασης 

 

5.2   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και 

την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 

5.3  Εάν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό Ανάδοχο η ανακοίνωση απευθύνεται 

στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα ή στον αντίκλητό του που έχει ορισθεί, σε 
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αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον 

αλλοδαπό ανάδοχο. 

 

5.4.  Έκπτωση Αναδόχου 

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει 

τη σύμβαση, στην προθεσμία που ορίζεται στον όρο 5.2, καθώς και στην 

περίπτωση που τα προσκομιζόμενα δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας προκήρυξης,  κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 

που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με 

απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΔΑΠ και 

επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 θ 

παρ.5 του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ όπως αυτός έχει εγκριθεί με την ΥΑ 31940/ΔΙΟΕ  622/19.7.2011 

(ΦΕΚ Β 1777/5.8.2011). 

 

Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία δύναται να αναθέσει το παρόν έργο στον 

επόμενο κατά σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενο κ.ο.κ. ή να προβεί στη ματαίωση 

του διαγωνισμού. Κάθε άλλη άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της 

Εταιρείας ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του 

εκπτώτου αναδόχου. 

 

Λόγοι απόρριψης προσφορών  

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται πιο πάνω  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 

δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της.  

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα 

αρχή  

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές  
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ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

 

6. ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ  

 

Η πληρωμή θα γίνεται μηνιαίως εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση έκαστου 

μηνιαίου τιμολογίου στο λογιστήριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στην 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ όλα τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 

δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κλπ). 

Κατά τα λοιπά η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 

άρθρο 13 ι του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. όπως αυτός έχει εγκριθεί με 

την ΥΑ 31940/ΔΙΟΕ  622/19.7.2011 (ΦΕΚ Β 1777/5.8.2011). 

 

7.ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Το έργο θα υλοποιείται από τον Ανάδοχο στην  έδρα της Εταιρείας (Ξενίας 24, Αθήνα) 

ή οπουδήποτε αλλού μετακινηθεί αυτή εντός Αττικής κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του παρόντος και στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ 

Εταιρείας και Αναδόχου και η πορεία υλοποίησής του θα ελέγχεται από το τμήμα 

Προμηθειών και διαγωνισμών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 

 

8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ  - ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

8.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 

αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (συμπεριλαμβανομένων και των 

παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του καθώς και τις υποχρεώσεις 
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εκ της σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Στην 

αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις της επόμενης παραγράφου. 

 

8.2      Κυρώσεις  

 

Αν υπάρχουν σημαντικές παρεκκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των 

εργασιών που θέτουν σε κίνδυνο την έγκαιρη υλοποίηση του έργου καθώς και 

σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του έργου επιβάλλονται με απόφαση του 

Δ.Σ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ύστερα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 

ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται στα 

άρθρα 13ζ έως 13θ του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. όπως αυτός 

έχει εγκριθεί με την ΥΑ 31940/ΔΙΟΕ  622/19.7.2011 (ΦΕΚ Β 1777/5.8.2011) 

 

8.3 Ο υποψήφιος μπορεί  μόνο κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε 

μορφής κυρώσεις σε βάρος του να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της κοινοποίησης της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το ΔΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της ΕΔΑΠ 

ή της αρμόδιας υπηρεσίας. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με 

άλλη οιασδήποτε φύσεως ενδικοφανή προσφυγή. 

 

9 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

 

9.1  Ο Ανάδοχος και όσοι για λογαριασμό αυτού θα εργαστούν προς διεκπεραίωση 

του έργου του παρόντος διαγωνισμού, της σύμβασης που θα επακολουθήσει και 

της εκτέλεσης του έργου έχουν την υποχρέωση να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια 

καθόσον αφορά τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο και καλύπτονται από το υπηρεσιακό και το ιδιωτικό 

απόρρητο. Ιδίως, υπέχουν όλοι οι ανωτέρω κατά περίπτωση τις ευθύνες που 

προκύπτουν από τον ΑΚ, τον ΠΚ, τον Ν. 4624/19 καθώς και όλων των νόμων 

που είτε απευθείας είτε δια κύρωσης Διεθνών Συμβάσεων προστατεύουν 

δικαστικές, διοικητικές ή προσωπικές πληροφορίες. 
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9.2  Εάν ο Ανάδοχος επιδείξει δόλο ή αμέλεια στην τήρηση των ανωτέρω 

υποχρεώσεων, η Εταιρεία δύναται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης και 

χωρίς επίκληση σπουδαίου λόγου επιφυλασσόμενη για όλα τα δικαιώματά της 

για αποκατάσταση κάθε ζημίας και με άμεση συνέπεια την κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. Επιπλέον, η παραβίαση  των ανωτέρω όρων πέραν 

των κατά νόμο ποινικών ή αστικών υπέχει και διοικητικές ευθύνες. Οι ευθύνες 

αυτές υφίστανται και μετά την ολοκλήρωση του έργου και το πέρας της 

παροχής των υπηρεσιών. 

10 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

10.1  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα 

συναφθεί μεταξύ αυτού και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Α.Ε. 

 

10.2  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 

τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

 

10.3     Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 

Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία να τα αναφέρει 

εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία 

 

11 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 

Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B1 –  

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 
Ο- Η 

Όνομα: 

 Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης   :  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.

: 

 ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου (Email) 
 

(3) 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις  , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ, 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

ισχύουν τα κάτωθι αναφορικά με την εκπροσωπούμενη από εμένα επιχείρηση με την 

επωνυμία……………..……………………………………………. μέχρι και την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς μας για τον πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο: «υπηρεσίες 
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στατικής φύλαξης  του κτιρίου της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, στο  

κτίριο επί της οδού Ξενίας 24 Αμπελόκηποι / Αθήνα 11528 / Α.Π. 234747/13-12-2019 (και 

την οποία επιχείρηση αφορούν για την οποία υπεύθυνα δηλώνω ότι δεν έχουμε 

καταδικαστεί αμετάκλητα για:  

1.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42),  

2. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 

των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται 

στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής,  

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 



 30 

της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 

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

ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

7. δεν έχουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

8. δεν έχουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

9. Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος μας, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 

266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 

(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν 

την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

10. είμαι εγγεγραμένος στο 

Επιμελητήριο……………………………………………… 

11. εγκρίνω τη συμμετοχή της Επιχείρησης μου στο ως άνω 

Διαγωνισμό………………………………………………………………………………

……..  

12. έλαβα γνώση των όρων της προκήρυξης και των Παραρτημάτων του ως άνω 

διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

13. διατηρώ επιχείρηση υπηρεσίας φύλαξης με νόμιμη άδεια σε ισχύ. 

14. προσήλθα και έκανα επιτόπια διαπίστωση του αντικειμένου του έργου της ανάθεσης 

των υπηρεσιών στατικής φύλαξης και έχω λάβει γνώση αυτού . 

15. δεν έχω καταστεί υπότροπος αναφορικά με την μη τήρηση και εφαρμογή των 

διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας , σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν 3863/2010. 
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16. θα προσκομίσω έγκαιρα και προσηκόντως τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά 

περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ της προκήρυξης σε περίπτωση κατακύρωσης σε 

μένα του έργου του ως άνω Διαγωνισμού 

17. επιθυμώ να γίνεται η επικοινωνία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

με την Επιχείρηση μου ως ακολούθως: 

 

 Με αλληλογραφία: Διεύθυνση………………………………ΤΚ……. 

εκπρόσωπος αλληλογραφίας (επικοινωνίας) :…………………………………… 

 ή/και με τη συσκευή FAX αριθμός:……………………….……………..  

 ή/και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να αναγράψει τη 

διεύθυνση:……………………………………………………….....   

14 Για αλλοδαπή εταιρεία να ορίζεται Έλληνας 

αντίκλητος:………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Ημερομηνία    ……………………………. 

Ο - Η  Δ η λ  

(Υπογραφή)  

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 

τουάρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 

με κάθειρξη μέχρι 10  ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 2 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

(για τα αναφερόμενα στο άρθρο 68 Ν. 3863/2010) 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 
Ο- Η 

Όνομα: 

 Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης   :  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.

: 

 ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου (Email) 
 

(3) 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις  , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ, 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

ισχύουν τα κάτωθι αναφορικά με την εκπροσωπούμενη από εμένα επιχείρηση με την 

επωνυμία……………..……………………………………………. μέχρι και την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς μας για τον πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο: «υπηρεσίες 

στατικής φύλαξης  του κτιρίου της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, στο  
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κτίριο επί της οδού Ξενίας 24 Αμπελόκηποι / Αθήνα 11528, για ένα (1) έτος» - 

Α.Π.234747/13-12-2019 (και την οποία επιχείρηση αφορούν): 

 

1. Το προσωπικό  είναι κατάλληλα εξειδικευμένο στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης έχει  

πενταετή προϋπηρεσία.  

2. Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν στην υλοποίηση του έργου ανέρχονται  

σε………………………...  

 

3. Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων είναι οι ακόλουθες:  

 

4. Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι είναι  

………………………………………………………….  

 

5. Οι πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων καλύπτουν το………..%  

του ύψους της οικονομικής μου προσφοράς    

 

6. Οι ασφαλιστικές εισφορές με βάση τις ανωτέρω αποδοχές ανέρχονται αναλυτικώς  

σε:……………………………………………………...  

 

 

 

7. Το διοικητικό κόστος σε σχέση με την οικονομική μου προσφορά ανέρχεται στα ακόλουθα  

ποσοστά:  

 Κόστος παροχής των υπηρεσιών μου:…………..%   

 Κόστος αναλώσιμων :………………………………..%  

 Κόστος εργολαβικού μου κέρδους:…………..%  

 Κόστος νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. :…………..%    

 

 

 

Ημερομηνία    …………………………….(= η ημερομηνία υποβολής της προσφοράς) 

Ο - Η  Δ η λ  
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(Υπογραφή)  

(3) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(4) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 

τουάρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 

με κάθειρξη μέχρι 10  ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΦΟΡΕΑΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

 

             ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ 

 

                                       ΛΗΞΗ  ΕΡΓΟΥ 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   



 37 

 

 

 

  

 

 

-Επισυνάπτονται πιστοποιητικά  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

 Περιγραφή Κόστους 

 

Καθαρή Αξία Συντελ. 

ΦΠΑ(%) 

Ποσό 

ΦΠΑ 

*Τελική αξία Σχόλια /Παρατηρήσεις 

1. 

Κόστος υπηρεσιών στατικής φύλαξης 

του κτιρίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 

     

Συνολικό Κόστος Έργου χωρίς ΦΠΑ 

(Καθαρή Αξία) - Αριθμητικώς  

  

Συνολικό Κόστος Έργου χωρίς ΦΠΑ 

(Καθαρή Αξία) - Ολογράφως  

 

 

 *Τελική Αξία = Καθαρή Αξία + Ποσό Φ.Π.Α. 

 

Σημείωση: Το συνολικό κόστος έργου περιλαμβάνει όλα τα έξοδα περιλαμβανομένου των φόρων, τελών, λοιπών εξόδων κλπ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ:…………………..                       

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ:………………….. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  € 600,00 

 

ΠΡΟΣ: 

ΤΗΝ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΞΕΝΙΑΣ 24 

Τ.Κ.115 28, Α Θ Η Ν Α  

 

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε με την παρούσα, ότι εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και για 

αόριστο χρονικό διάστημα, υπέρ του 

..........................……………………….…………………………………………………….. ο 

οποίος εδρεύει στην …..................................................................................., μέχρι του ποσού 

των εξακοσίων (600,00) ευρώ (ολογράφως και αριθμητικώς) για τη συμμετοχή του στο 

διαγωνισμό της 27/12/2019 , για «υπηρεσίες στατικής φύλαξης  του κτιρίου της  Ε.Τ.Ε.ΑΝ. 

Α.Ε., επί της οδού Ξενίας 24 Αμπελόκηποι / Αθήνα 11528, για ένα (1) έτος» για την 

εκπλήρωση απ’ αυτόν όλων των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική 

Προκήρυξη σας (ΑΠ.234747/13-12-2019). 

 

Το ανωτέρω ποσό είναι στη διάθεσή σας και δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που θα μας ζητήσατε 

την καταβολή του ποσού αυτού ή μέρους αυτού, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να το 

καταβάλουμε σε σας ή σε αυτόν που θα μας υποδείξετε, μέσα σε τρεις (3) ημέρες το αργότερο 

από τη σχετική απλή πρόσκλησή σας, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε 

ευεργέτημα ή ένσταση, όπως αυτή της διζήσεως και διαιρέσεως και από το δικαίωμα έρευνας 

του νομίμου ή μη της απαίτησής σας.  

 

Το ποσό αυτό περιλαμβάνεται μέσα στο συνολικό ποσό χορήγησης εγγύησης στο Δημόσιο, το 

οποίο καθορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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            Με τιμή 

 

(τόπος, ημερομηνία έκδοσης) 

 

(υπογραφή/ές εκπροσώπου/ων - σφραγίδα τράπεζας)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ:…………………..                       

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ:………………….. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ €…………….……………………….…………………………. 

ΠΡΟΣ: 

 

ΤΗΝ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΞΕΝΙΑΣ 24 

Τ.Κ.115 28, Α Θ Η Ν Α  

 

Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε με την παρούσα ότι εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και για 

αόριστο χρονικό διάστημα υπέρ του …….......................................................................…………  

ο οποίος εδρεύει στην ......................................................................................, μέχρι του ποσού 

των €.................................................................…………………………………..…..…… 

(αριθμητικώς και ολογράφως  = το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ) ο οποίος 

αναδείχθηκε ανάδοχος στο διενεργηθέντα από εσάς την 27/12/2019 Διαγωνισμό για  

«υπηρεσίες στατικής φύλαξης  του κτιρίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ, επί της οδού Ξενίας 24 Αμπελόκηποι / Αθήνα 11528, για ένα (1) έτος» και για 

την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση εκ μέρους του των όρων και υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τη σχετική Προκήρυξη (ΑΠ 234747/13-12-2019) και τη σχετική σύμβαση. 

 

Το ανωτέρω ποσό είναι στη διάθεσή σας και δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που θα μας 

ζητούσατε την καταβολή του ποσού αυτού ή μέρους αυτού, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να 

το καταβάλουμε σε σας ή σε αυτόν που θα μας υποδείξετε, μέσα σε τρεις (3) ημέρες το 

αργότερο από τη σχετική απλή πρόσκλησή σας, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από 

κάθε ευεργέτημα ή ένσταση, όπως αυτή της διζήσεως και διαιρέσεως και από το δικαίωμα 

έρευνας του νομίμου ή μη της απαίτησής σας. 
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Το ποσό αυτό περιλαμβάνεται μέσα στο συνολικό ποσό χορήγησης εγγύησης στο Δημόσιο, το 

οποίο καθορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

Με τιμή 

 

 

(τόπος, ημερομηνία έκδοσης) 

 

(υπογραφή/ές εκπροσώπου/ων - σφραγίδα τράπεζας)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

 

(Άρθρο 5 παρ. 2  του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. όπως 

αυτός έχει εγκριθεί με την ΥΑ 31940/ΔΙΟΕ  622/19.7.2011 - ΦΕΚ Β 1777/5.8.2011) 

 

α. Οι Ελληνες πολίτες: 

 

 (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

 

 (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

 

 (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 

χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

 

 (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα 
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διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους 

ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

 

 

 β. Οι αλλοδαποί: 

 

 (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 

από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 

 (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 

διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου. 

 

 (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή 

σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

 γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

 

 (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της 

παρ. 2 του παρόντος, αντίστοιχα. 

 

 (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της 

παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
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2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α` 101), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), ή δεν έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 του Ν. 

3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας). 

 

 (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο 

για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της 

παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 

 (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον 

αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 

συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια` και 

7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 

εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας 

της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

 Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

 

 δ. Οι Συνεταιρισμοί: 

 

 (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με 
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αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του 

εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 

(2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 

συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος 

άρθρου. 

 (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

 ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

 

 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

 

 3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 

εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως 

εξής: 

 - Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη 

των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από 

ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα 

αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. 

 

 - Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των 

προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από υπεύθυνη 

δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

 

 Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι 

στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 


