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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ΄ αριθ. 6/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής  του 
νν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
 

  Αριθ. απόφασης                                                               Περίληψη 
     34/2015                                                  «Έγκριση  όρων διακήρυξης  για  τον 
                                                                 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την φύλαξη  
                                                                           εγκαταστάσεων του ΝΠ∆∆» 
                           

   Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του ν.π.δ.δ.  «Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήµερα την 7 Απριλίου  2015, ηµέρα της εβδοµάδας 
Τρίτη και ώρα  09.30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η εκτελεστική επιτροπή  µετά από 
την 31/3/2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα 
τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, σύµφωνα µε  τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του 
ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, από το σύνολο των 3 
τακτικών µελών βρέθηκαν  παρόντα -3-  τακτικά µέλη. 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κωνσταντίνος Ευσταθίου (Πρόεδρος) Τζώρτζης ∆ελατόλας 

(Αντιπρόεδρος),  Ανδριανός Παυλόπουλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ: Ελένη Ζαφειράκη  Νικόλαος Παυλίδης 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 3ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω :   
«Έγκριση των όρων διακήρυξης για τον ανοικτό διαγωνισµό για την φύλαξη των 
εγκαταστάσεων του ΝΠ∆∆» 
Όπως γνωρίζετε η φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΝΠ∆∆ δυστυχώς δεν είναι 
δυνατόν να εξυπηρετηθεί από το υπηρετούν στον Οργανισµό µας προσωπικό, µε 
κάθε είδους σχέση εργασίας. Για τον λόγο αυτό είµαστε αναγκασµένοι όπως και τα 
προηγούµενα χρόνια να αναθέτουµε την εργασία της φύλαξης των εγκαταστάσεων 
µας στο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ και στην Ναυταθλητική 
µαρίνα σε εξωτερικό συνεργάτη-εταιρεία. Προς τούτο και δεδοµένου του οικονοµικού 
κόστους της εν λόγω εργασίας χρειάζεται να προχωρήσουµε στη διενέργεια ανοιχτού 
διαγωνισµού, σύµφωνα µε το Π.∆. 28/80, άρθρο 209 του Ν.3463/2006. 
Το ύψος της προϋπολογισµένης δαπάνης ανέρχεται στο ποσόν των 225.000,00 
διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα 
εξυπηρετηθεί από τον εγκεκριµένο  προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2015 καθώς 
και συνεχιζόµενο για το οικονοµικό έτος 2016. 
Παρακαλώ να εγκρίνετε την διάθεση της πίστωσης και τους επισυναπτόµενους όρους 
διακήρυξης  για την διενέργεια του διαγωνισµού, προκειµένου να ξεκινήσουν οι 
διαγωνιστικές διαδικασίες. 
 
   Η  εκτελεστική επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου. 
2. Την υπ. αριθµ. 109/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ 

περί διενέργειας  ανοικτού ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΝΠ∆∆. 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80. 
4. Την µε αριθµ. 36/2015 απόφαση Ε.Ε. για την διάθεση της πίστωσης 
5. Τις γνώµες των κ.κ. συµβούλων. 
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                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

        Εγκρίνει   τους όρους για τη διεξαγωγή του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, 
µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου 
για την υλοποίηση του έργου : «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» και «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». 
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 225.000,00 € (συµπεριλαµβανόµενου 
του ΦΠΑ 23%) το οποίο ποσό είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή 
προσφορών. 

   Το έργο θα έχει διάρκεια ένα έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και 
θα χρηµατοδοτηθεί από τον  προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2015 και  του  
οικονοµικού έτους 2016 του Ν.Π.∆.∆. 

    
 

«ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του Ν.Π.∆.∆.» 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   : 182.926,83 € 
Φ.Π.Α. (23%)                  :   42.073,17 €  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  : 225.000,00 € 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
                                                                                              

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Το ΝΠ∆∆ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΑΛΛΟΣ΄΄»  
∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό ενδεικτικού 

προϋπολογισµού 225.000,00 € η υπηρεσία µε τίτλο: “ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
του Ν.Π.∆.∆.” µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ως εξής: 

 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία 
ως ο νόµος ορίζει, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης  της προκήρυξης στο Τεύχος 
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον 
Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013, στο 
Ν. 3548/2007 και στο Π.∆. 28/80. 
      Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το 
Ν.Π.∆.∆. «Ο.Π.Α.Α. ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄».  

Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού, θα αναρτηθεί σε 
ηλεκτρονική µορφή (pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στη 
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Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλλιθέας www.kallithea.gr . 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 24/4/2015  
ηµέρα  Παρασκευή. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η 
30/4/2015, ηµέρα    Πέµπτη και ώρα 14:00.  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ 
Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιµες 
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 
7/5/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 από το αρµόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής που παρέχεται 
από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισµού, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα 
παροχής πληροφοριών  υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα 
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήµατα/ερωτήµατα 
υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσµιών που 
καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το 
∆ιαγωνισµό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε 
ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µε τρόπο άλλο από τον ως άνω 
προδιαγεγραµµένο. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 

. 
ΑΡΘΡΟ 1ο :  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
Α. Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας διέπονται 
από : 

• Το Π.∆. 28/80. 
•••• Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27-11-1995 «Περί ∆ηµόσιου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  
•••• Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 ΦΕΚ 178/τ.Α΄/06-09-1997 «Περί δικαστικής 
προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων 
έργων, κρατικών προµηθειών, και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ». 
•••• Τις διατάξεις του Ν. 2539/1997 ΦΕΚ 244/τ.Α΄/04-12-1997 « Συγκρότηση 
Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».  
•••• Τις διατάξεις του Π.∆. 166/2003 Φ.Ε.Κ.138/τ.Α΄/05-06-2003): 
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της  29-6-2000, 
για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές». 
•••• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων». 
•••• Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση 
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις». 
•••• Τις διατάξεις της αριθ.  Π1/3305/2010  (1789/12.22.2010)  απόφαση  Υπ.  
Οικονοµίας  Αντ.  &  Ναυτιλίας  για  τα όρια των ∆ιαγωνισµών. 
•••• Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ. 112/τ.Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της 
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διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και 
άλλες διατάξεις». 
•••• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
•••• Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ.138/τ.Α΄/16-06-2011 «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 
•••• Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ. 204/τ.Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 
και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/ 11-04-2012». 
••••  Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013  «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», τις διατάξεις τη 
υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 
••••   Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β΄/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
••••   Τη µε αριθµό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα 
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
••••   Τις διατάξεις των άρθρων 134, 135, 136 137, 138, 152 παρ. 4 και 157 παρ. 
1α και 1β του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ 160/τ. Α΄/ 08-08-2014). 
••••   Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο 
ισχύει πρώτα το Π.∆. 28/80. 

 
Β. Την υπ. αριθµ. 352/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Καλλιθέας για τον ορισµό των µελών και του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του ΝΠ∆∆. 
 
Γ.   Την υπ. αριθµ. 109/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ περί 
διενέργειας ανοικτού  µειοδοτικού διαγωνισµού για την φύλαξη των εγκαταστάσεων 
του ΝΠ∆∆. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας φύλαξης ανέρχεται στη 
συνολική δαπάνη ποσού των 225.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% 
και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους και συγκεκριµένα από τον ψηφισθέντα  
προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2015 ποσού 111.390,00 ευρώ καθώς και τον 
προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2016 του Νοµικού Προσώπου  βαρύνοντας 
συγκεκριµένα τον κωδικό  ΚΑΕ 15.6131.0009 «Αµοιβές για υπηρεσίες φύλαξης 
εγκαταστάσεων ΝΠ∆∆». 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο :  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
- Η  ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 

         - Η  τεχνική  περιγραφή της παρεχόµενης υπηρεσίας 
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
- Ο προϋπολογισµός προσφοράς  
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ΑΡΘΡΟ  4ο :  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

 
30/4/2015 (ώρα 14.00) 

 
 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του 
Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στα άρθρα 12 και 
13 της παρούσας. 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ  5ο :  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 
5.1     Για την ανωτέρω υπηρεσία δεκτοί στο διαγωνισµό γίνονται : 

α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
β. Οι συνεταιρισµοί  και  
γ. Οι ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν 
ως αντικείµενο εργασιών υπηρεσίες φύλαξης 

     δ. Κοινοπραξίες. 
 

5.2   Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς   
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ – ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
παρακάτω διαδικασία εγγραφής. 
 

α. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και 
από το σύνδεσµο “Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας”, την εγγραφή τους σε αυτό 
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης 
του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
 

� Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της 
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γενικής ∆/νσης Κρατικών Προµηθειών. 

� Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οι οποίοι δε διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ 
(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

� Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 
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και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση 
στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α 
για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες 
συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους 
στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να 
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό 
µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη 
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

� Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται 
ανωτέρω. 

� Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο 
ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 
5.3   Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους υποψήφιους 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές 
παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για 
την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή 
παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής 
αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία 
αυτή ανεφάρµοστη, τότε αυτή µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, πριν από 
την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του 
συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής 
συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από 
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
Αιτήµατα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 
Παροµοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήµατα που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε 
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

 
5.4      Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) 
“Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”, και το Π.∆. 28/80. 
 
5.5      Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
προσφορά” και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”. 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 
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Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται 
από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία  εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 
 
5.6 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική 
προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά” 
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική περιγραφή.  
 
 
5.7      Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
         Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά“ περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει 
συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη 
oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς. 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ) 
 

 
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν  στο σύνολο της υπηρεσίας όπως 
αυτή περιγράφεται παρακάτω: 
 
Το ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄»  έχει 
ανάγκη από τις παρακάτω υπηρεσίες ασφαλείας. 
 
1. Τη φύλαξη του ∆ηµοτικού Πάρκου  Αθλητισµού και Αναψυχής του ∆ήµου 
Καλλιθέας το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του πρώην ιπποδρόµου και 
περιλαµβάνει, ανοικτό κολυµβητήριο, ανοικτό γήπεδο ποδοσφαίρου, παιδική χαρά 
µετά των βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων, για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας 
και όλο το 24ωρο αδιάλειπτα διαθέτοντας προς τούτο:  

• Ένα άτοµο στο πρωινό ωράριο από 07.00 έως 15.00 
• Ένα άτοµο στο απογευµατινό ωράριο από 15.00  έως 23.00 
• ∆υο άτοµα στο βραδινό ωράριο από 23.00 έως 07.00  
 

2.  Την φύλαξη της πύλης εισόδου της Ναυταθλητικής Μαρίνας του ∆ήµου 
Καλλιθέας (πρώην Ολυµπιακά ακίνητα) καθώς και των λοιπών κτιριακών και 
αθλητικών εγκαταστάσεων, επί 24ώρου και για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, ως 
εξής:  

• Ένα άτοµο στο πρωινό ωράριο από 06.30 έως 14.30 
• Ένα άτοµο στο απογευµατινό ωράριο από 14.30  έως 22.30 
• Ένα άτοµο στο βραδινό ωράριο από 22.30 έως 06.30  
• Περιπολίες µε κατάλληλο µε επανδρωµένο όχηµα (ασυρµατοφόρο 

περιπολικό) κατά την διάρκεια  του απογεύµατος και της νύκτας (18.00 έως 
06.00) για τον πρόσθετο έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων της ναυταθλητικής 
µαρίνας. 

- Οι υπάλληλοι της Εταιρείας θα συµπληρώνουν αναφορά συµβάντων εις διπλούν, εκ 
των οποίων το ένα αντίγραφο θα παραδίδεται στο Ν.Π.∆.∆., ή τον εκπρόσωπό του, ο 
οποίος θα προσυπογράφει και τα δυο αντίγραφα. 
- Οι υπάλληλοι της εταιρείας θα είναι ασφαλισµένοι στον οικείο ασφαλιστικό φορέα 
ΙΚΑ και η καταβολή των δεδουλευµένων από αυτή δεν εξαρτάται από την εξόφληση 
των υπηρεσιών της εταιρείας από την αναθέτουσα αρχή. 
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Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου αφορούν στην ολοκληρωµένη και 

αποτελεσµατική παροχή υπηρεσιών ασφάλειας που θα εξασφαλίζει τη «ΦΥΛΑΞΗ 
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.» και συγκεκριµένα τη: 

1. «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΨΥΧΗΣ» και 

2. «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ∆. 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 
 
     Το πρώτιστο  καθήκον του Αναδόχου θα είναι να θέτει σε εφαρµογή τις 
διαδικασίες φύλαξης για λογαριασµό του ΝΠ∆∆, διαθέτουσα για το σκοπό αυτό το 
αναγκαίο προσωπικό σε αριθµό, ώρες και χώρους όπως αυτά περιγράφονται 
ανωτέρω. 

Οι διαδικασίες οι οποίες καθορίζονται µε αποκλειστική ευθύνη του Ν.Π.∆.∆. 
δεν θα γίνονται δηµοσίως γνωστές, ούτε θα κοινοποιούνται σε άλλο προσωπικό του 
Αναδόχου, εκτός αν απαιτείται. 
     Το ΝΠ∆∆ επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωµα να τροποποιεί κατά τακτά 
χρονικά διαστήµατα τις διαδικασίες αυτές και συµφωνεί να γνωστοποιεί στον 
Ανάδοχο κάθε τροποποίηση. 

Ο Ανάδοχος θα δηλώνει ότι καλύπτεται ασφαλιστικά (µε ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο αστικής ευθύνης) για τις τυχόν ζηµίες που θα προξενήσουν στο ΝΠ∆∆ ή 
σε τρίτους, από τυχόν κακή εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων του ή των 
οργάνων του, αποκλειόµενης ρητώς της ευθύνης για πληρωµή λύτρων, τυχαίων 
γεγονότων, ή ανωτέρας βίας.  

 Η ευθύνη του Αναδόχου και κάθε σε βάρος του αγώγιµη αξίωση 
περιορίζονται : 
  Για υλικές ζηµιές ή σωµατικές βλάβες, ακόµα και για την περίπτωση θανάτου, 
για ατοµικό ή οµαδικό ατύχηµα µέχρι του ποσού των 800.000,00 ευρώ ανά συµβάν. 
  Καθ΄ όλη την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, η ευθύνη της Εταιρείας για 
περισσότερα ατυχήµατα περιορίζεται στο ποσό των 3.000.000,00. Αντίγραφο 
συµβολαίου αστικής ευθύνης υποχρεούται να προσκοµίσει ο ανάδοχος κατά την 
υπογραφή της σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος είναι ανεξάρτητος Εργολάβος και θα ευθύνεται για την άµεση 
εποπτεία του προσωπικού του, µέσω του διορισµένου εκπροσώπου του στις θέσεις 
εργασίας. 

  Το ΝΠ∆∆  δεν θα  βρίσκεται σε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση µε το 
προσωπικό τούτο, του οποίου µόνος και αποκλειστικός εργοδότης τυγχάνει ο 
Ανάδοχος και µόνο έναντι τούτου υπεύθυνη για κάθε αξίωσή του, κάθε φύσης και 
αιτίας από τη µεταξύ τους εργασιακή σχέση. 
    Το ΝΠ∆∆  θα δικαιούται να ζητά από την Εταιρεία αντικατάσταση όλου ή 
µέρους του προσωπικού τούτου, µε έγγραφό του που θα αποστέλλει στην Εταιρεία, 
έστω και µε  fax. 
    Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι διαθέσιµος σε οποιονδήποτε λογικό 
χρόνο για κάθε είδους διαβούλευση µε το ΝΠ∆∆, σχετικά προς τις υπηρεσίες, καθώς 
και για την  υποβολή προφορικών ή γραπτών αναφορών, όπως θα απαιτείται από το 
ΝΠ∆∆. 

Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τριετή εµπειρία 
σε ανάλογες εργασίες φύλαξης λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και εγκαταστάσεων 
στο χώρο να είναι ενδεδυµένο µε επιµέλεια, µε καθαρή και σιδερωµένη στολή, µε 
γυαλισµένα υποδήµατα, καλώς ξυρισµένο και περιποιηµένο. ∆εν θα φέρει όπλα. Το 
προσωπικό του Αναδόχου θα απέχει από την κατανάλωση αλκοολούχων, καθ΄ όλον 
το χρονικό διάστηµα από την ανάληψη υπηρεσίας και για όσο χρόνο απαιτείται για 
την εξάλειψη κάθε ίχνους κατανάλωσης. Οµοίως δεν θα καταναλώνει αλκοολούχα 
ποτά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Το προσωπικό του ανάδοχου δεν θα 
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δέχεται οποιοδήποτε δώρο από οποιονδήποτε για οποιαδήποτε προσφερθείσα 
υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι οι προβλεπόµενες υπηρεσίες θα εκτελούνται από 
υπαλλήλους,  ικανούς, προσεκτικούς και µε προσόντα, κατ  απόλυτον συµµόρφωση 
προς τους κανονισµούς του ΝΠ∆∆ και της Εταιρείας.  

Οι υπάλληλοι αυτοί θα έχουν δύναµη, αρκετό σθένος και κράση ώστε να 
µπορούν να παραµείνουν όρθιοι καθ’ όλην τη διάρκεια της υπηρεσίας (βάρδιας) τους 
και να συµπεριφέρονται προς τους επισκέπτες και υπαλλήλους του κατά τρόπον 
ευγενικό, πρέποντα και διπλωµατικό. 

Οι προσφορές είναι απαραίτητο να καλύπτουν τουλάχιστον τα κατώτατα όρια 
αµοιβών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 εδάφιο α) του άρθρου 1 
της Πράξης 6 της 28/2/2012 Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παραγράφου 6 
του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012(ΦΕΚ 38τ.Α΄/28.2.2012. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε 
µορφή αρχείου pdf σύµφωνα µε το  Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 
της ΥΑ Π1/2390/13 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω. 

Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί 
αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 

Σηµείωση : Οι δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του 
ν.1599/1986 (Α΄ 75), φέρουν ψηφιακή υπογραφή, χωρίς να απαιτείται η 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που προσώπου που υποβάλλει 
τη δήλωση. Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόµενη σε 
αυτήν ηµεροµηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία µε την υποβολή της 
προσφοράς ή της αιτήσεως συµµετοχής τις οποίες συνοδεύει.   

    

 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 

 
Α) Για τους Έλληνες πολίτες: 
 

1.  Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο άρθρο 7 της ∆ιακήρυξης 
 
2.  Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου. 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση πιστοποιητικού ποινικού µητρώου είναι: 

- φυσικά πρόσωπα  
- οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
- διαχειριστές Ε.Π.Ε 
- Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
- σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί.  

     
 Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου 
φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να 
επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf  τις αναφερόµενες 
σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
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3.       Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής    από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
Για όποιο από αυτά τα πιστοποιητικά δεν εκδίδεται, να προσκοµιστεί Ένορκη 
Βεβαίωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συµβολαιογράφου ή 
Πρόξενου. 
Συγκεκριµένα: 

Για τα φυσικά πρόσωπα : 
 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

Για τα νοµικά πρόσωπα : 
 
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε 
βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
         Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή 
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου 
εκπροσώπου της επιχείρησης. 
 
4.    Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους 
Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν 
εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 
 
5.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το 
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά 
αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών.  
         ∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 

• αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς 
κύριας ασφάλισης, 

• αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισµό, 

• σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι 
ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς. 

 
6.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 
(φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι 
σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
         Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω εδαφίων 3, 5 και 6 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται και το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
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7.   Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και  το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης  
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, το οποίο αν δεν συνάδει µε το είδος 
των παρεχοµένων υπηρεσιών, θα οδηγεί  σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 
 

Β) Για τους αλλοδαπούς: 
 

1.      Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 παρ. Α 1 και 7 της 
παρούσας διακήρυξης. 
 
2.      Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Σε 
περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου 
εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής 
ή προέλευσης. 
 
3.     Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
ανωτέρω περιπτώσεις (3), (5) και (6) της παραγράφου Α. Σε περίπτωση που δεν 
εκδίδεται ή που  αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί  να  
αντικαθίσταται  από  ένορκη βεβαίωση  του  νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη 
που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 
 
4.    Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί 
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους 
επαγγελµατικούς καταλόγους. 
 
5.   Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του οικείου 
κράτους µέλους. 
 
6.      Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
πληρωµή των φόρων και τελών από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 
 

Γ. Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
Όλα τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση 

αν πρόκειται για ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. εκτός του αποσπάσµατος ποινικού 
µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 
 

∆. Για τους συνεταιρισµούς: 
1.       Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 παρ. Α 1  και 7 της 
παρούσας διακήρυξης. 
2.       Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
3.       Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3) , (4) , (5) και (6) της ανωτέρω περίπτωσης Α. 
 

Ε. Για τις ενώσεις των παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά και τις Κοινοπραξίες :  
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1.        Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που 
συµµετέχει στην ένωση. 
2.     Εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούµενου από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
3.     Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 
δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η 
ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή 
δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 

Στ. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι 
συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον 
διαγωνισµό τα ακόλουθα : 

 
1.     Εφόσον οι υποψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της 
υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο. Επίσης προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
εταιρίας, πρέπει να προσκοµισθούν και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε 
συµµετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για τους 
διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασµα του 
καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. 
και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του 
∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή 
τους την Ε.Ε και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 
ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιριών ή κάθε 
άλλου νοµικού προσώπου.  
 
2.     Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι :  
έλαβα γνώση των όρων διακήρυξης και των  γενικών συµπληρωµατικών όρων της 
διακήρυξης, ήτοι µε την περιγραφή της παρεχόµενης υπηρεσίας, όπως περιγράφεται 
στο άρθρο 5 της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα και θα 
συµµορφωθώ πλήρως µε αυτούς. 
 
3.      Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι : 
 

- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των 

Ο.Τ.Α. 
-∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, 

για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του. 
- ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα ή δραστηριότητα. 
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 

υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς 
το δηµόσιο τοµέα. 

- ∆εν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητήθηκαν. 

 Κατάσταση µε τους φορείς του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆ ή Ο.Τ.Α, εφόσον έχουν 
αναλάβει παρόµοιες προµήθειες κατά την τελευταία τριετία, µε αναφορά του 
αντίστοιχου συµβατικού ποσού και της ηµεροµηνίας σύµβασης. 

 
4.       Κατάσταση προσωπικού θεωρηµένη από την αρµόδια αρχή. Σε περίπτωση 
που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εκτύπωση της κατάστασης υπογεγραµµένη από το 
νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 
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5.   Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον 
συντάσσεται κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές 
χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό 
προµήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού 
οικονοµικές χρήσεις. 
 
6.      Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται: 

- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι 
µικρότερος από τον ζητούµενο. 

 
7.   Πιστοποιητικό εν ισχύει το οποίο να έχει χορηγηθεί από πιστοποιηµένο φορέα 
για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών (ISO). 

Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά συµµετοχής ή η µη προσήκουσα υποβολή τους σύµφωνα  µε 
τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόµου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό 
αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από το διαγωνισµό. 
         Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε 
τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις µε αναληθές ή 
ανακριβές περιεχόµενο. 
         Επισηµαίνεται ότι  η µη υποβολή όλων των δικαιολογητικών συµµετοχής 
από όλους τους φορείς, πλήττει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας 
συµµετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση των δηµοσίων συµβάσεων, 
καθώς και του ελεύθερου ανταγωνισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ  7ο :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν νόµιµα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη – µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) 
και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού (άρθρο 157 παρ. 4 του Ν. 4281). 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

Οι τίτλοι των έντοκων γραµµατίων ή οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. 
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων 

των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των µελών. 
 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ 
του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το (δύο) 2 επί τοις % της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α.  ήτοι (182.926,83 € Χ 2% = 3.658,54 €). 

 
-Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, 

πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι 
απευθύνεται στο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΓΑΛΛΟΣ», τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη 
επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

-Η εγγυητική επιστολή τραπέζης θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που 
ορίζει στο Π.∆. 28/80. 

-Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, 
εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν. 

-Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για τέσσερις (4) µήνες από την ηµέρα του 
διαγωνισµού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο ή έχει εκδοθεί σε 
συνάλλαγµα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

-Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια 
Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  
 
 
 
 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

- Ο διαγωνιζόµενος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, 
υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής 
εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το (πέντε) 5 επί τοις %  της συνολικής συµβατικής 
αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α  ( άρθρο 157 παρ.  1β του Ν. 4281/2014). 

- Το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που 
ορίζει στο Π.∆. 28/80. 

- Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα 
πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών, 
κατά τρείς (3) µήνες. 

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 157 παρ. 1α και 1β του Ν. 4281/2014. 

 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1.   Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν και 
να υποβάλουν ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, προσφορά  µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο 
απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστηµα, µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 28/80 και στις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της ΥΑΠ1/2390/16.10.2013. 
 
2.      Τα περιεχόµενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής: 

α. Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» και , 

β. Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο 
σύστηµα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. 
 
3.   Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
περιλαµβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα 
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δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα : 

α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας  
(∆ικαιολογητικά Συµµετοχής). 

β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως : 
(1) Τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές,    
 
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να 

υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της. 
 

4.    Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 
εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων 
(συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως δωρεάν____________») 
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
 
5.   Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να  ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
6.   Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Περιγραφή» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή 
απορρίψεως από τον προσφέροντα  ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf. 
Προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών (από 
την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του Ν.Π.∆.∆. «Ο.Π.Α.Α. ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΑΛΛΟΣ΄΄». Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής – τεχνική περιγραφή της παρεχόµενης υπηρεσίας» που έχουν 
υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να προσκοµισθούν στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό εντός της ανωτέρω αναφερόµενης 
προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από 
τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται : εγγυητική  
επιστολή συµµετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες 
αρχές ή άλλους φορείς. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν 
απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να 
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ : ∆ιευκρινίζεται ότι στο φάκελο που θα κατατεθεί  στο 

πρωτόκολλο του νοµικού προσώπου εντός τριών (3) ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή θα περιλαµβάνονται ΜΟΝΟ τα δικαιολογητικά  
συµµετοχής και ΟΧΙ η οικονοµική προσφορά. 

 
7.   Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει 
να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα 
ηλεκτρονικά αρχεία pdf αυτών εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα 
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για 
την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω διατάξεις. 
 
8.   Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε 
αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα 
(30) ηµερολογιακών ηµερών, προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 
προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 
9.  Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, 
υποβολής  δικαιολογητικών του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική 
προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
10. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει 
συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη 
oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς.  
             Συγκεκριµένα: 

α. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική 
προσφορά, η οποία πρέπει να  είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από 
την παρούσα διακήρυξη. 

β. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων 
(προβλεπόµενοι φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, µεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές 
δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιµή χωρίς 
ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

 
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
 

11.      Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως 
στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται 
συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη 
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η 
οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες 
θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθµό). 

Η οικονοµική προσφορά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά µε την συµπλήρωση 
ηλεκτρονικής φόρµας  σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς, 
σε µορφή pdf.  
 
12.     Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της 
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
13.     ∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά 
σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της 
οικονοµικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
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Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και 
οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά»), η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή 
δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
 
14.   Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο 
των απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της 
προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). 
Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον 
εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την 
αποδοχή τους ή µη, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 
(ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14).  ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει 
κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του 
Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική 
διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή 
άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. 
 
15.     Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, 
µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ηµεροµηνίας και 
ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 
 
16.   Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 
Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 
 
17.  Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά 
σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής 
προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς 
τους. 
 
18.     Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή 
στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη 
προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της 
προσφοράς. 
 
19. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση – προσφυγή 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 11  κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, 
ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά 
του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω 
όρους.  
  
20.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές 
ζητούνται από αρµόδιο όργανο και µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από 
τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται 
υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό 
αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
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21.  Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια 
τον αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας 
αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη 
συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς  
 
22.   Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
23.    Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, 
δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 
24.   Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 
διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να 
σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη 
περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί 
διαγωνιζόµενοι. Από το σύστηµα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήµανση 
της εµπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους 
υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του 
έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 
εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά 
απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
 
25.  Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 
και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους 
κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα 
ρήτρα τηρείται. 
 
26.  Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία 
εταιρείες ή ένωση παρόχων υπηρεσιών φύλαξης, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για 
τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συµµετέχει στο διαγωνισµό. Στην 
περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον 
ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία θα 
συµµετέχει για λογαριασµό του. 
         Οι προσφορές ενώσεων υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα µέλη της 
ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο 

 

ΑΡΘΡΟ  9ο :  ΤΙΜΕΣ 

Η τιµή της προσφοράς θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως, θα είναι 
υποχρεωτικά σε ευρώ € και θα περιλαµβάνουν: 

• Όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, κλπ.), οι οποίες βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

• Τις νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν επίσης τον 
ανάδοχο. 
 

Οι τιµές δεν θα περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 
 

Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές 
και η συνολική τιµή απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
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Προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια το ποσό το 

οποίο επιδιώκει να λάβει ο υποψήφιος, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 
για το εάν προκύψουν παράγοντες (πλην συνιστώντες ανωτέρα βία) τους οποίους 
δεν είχε υπολογίσει. Το ΝΠ∆∆ «Ο.Π.Α.Α. ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» δεν υποχρεούται 
να προβεί σε καµία συµπληρωµατική δαπάνη. Συνεπώς είναι απαράδεκτες ρήτρες 
που εξαρτούν το ποσό αυτό από µεταγενέστερα γεγονότα ή µετρήσεις. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο :   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.      Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες 
προσµετρούµενος από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Καµία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιµίας προς τα ξένα 
νοµίσµατα. 
2.   Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ηµερών, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3.  Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα δύο 
µηνών. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, 
µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. 
4.      Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η εργασία αποδέχεται µε την 
υπογραφή της σύµβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για 
όσο διαρκεί η ισχύς της σύµβασης αυτής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή 
της συµµετοχής    υποψηφίων  σ'  αυτόν, υποβάλλεται  ως εξής: 
α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση 
της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  Για τον καθορισµό 
της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες  της δηµοσίευσης της  
διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται  
ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση  εξετάζεται  από την Εκτελεστική Επιτροπή και η σχετική 
απόφαση εκδίδεται το  αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια 
του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική 
τους φροντίδα.   
β.  Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής αναδόχου 
σ' αυτόν, µόνο από υποψήφιο που συµµετέχει  στο διαγωνισµό  ή αποκλείστηκε απ' 
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους  που ανακύπτουν 
κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την ∆ιενέργεια του ∆ιαγωνισµού Υπηρεσία 
κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη  εργάσιµη  ηµέρα από  την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του  αντιστοίχου σταδίου.  
 Η ένσταση αυτή δεν  επιφέρει αναβολή  ή διακοπή του  διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται 
κατά την   αξιολόγηση  των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. 
Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στη 
Εκτελεστική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
 
   YΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:  η Ένσταση υποβάλλεται µέσω του συστήµατος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει 
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ψηφιακή υπογραφή, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα 
ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. 

 
 
           
             ΑΡΘΡΟ 12ο : ΤΡΟΠΟΣ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 
 

1.    Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε 
την απαιτούµενη από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο 
σύστηµα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού –Ε∆∆), εφαρµοζόµενων 
κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
διαδικασιών. 
 
2.  Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τέσσερις 
(4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, 
σε ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται από το ΝΠ∆∆ «Ο.Π.Α.Α. ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΑΛΛΟΣ΄΄», δηλ. στις 7/5/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 από τα αρµόδια 
πιστοποιηµένα στο σύστηµα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι ή τα µέλη της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ή τον υπάλληλο έχοντα κωδικό πρόσβασης 
στο ΕΣΗ∆ΗΣ, που θα  εισαγάγει τους κωδικούς  παρουσία της Επιτροπής 
Αποσφράγισης. 
 
3.   Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία γίνεται αποσφράγιση µόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι 
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε 
ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως 
µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
– Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά 
την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 
προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ  13ο :  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.       Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµοδίων 
πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
              Ειδικότερα: 

α. Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών, στην ηµεροµηνία  που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 
Τεχνική Προσφοράς» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 
ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες 
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ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόµατα από το 
σύστηµα. 

β. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους 
φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά των 
προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως 
φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς».  

 
Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη Επιµέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς  δεν  

αποσφραγίζονται. 
 
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση 

όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – 
τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 

δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προχωρεί στην 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συµµετέχοντες για την 
πληρότητα και την νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα – καθώς και των 
τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας .   

ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιηµένοι 
χρήστες του συστήµατος από το ΝΠ∆∆ «Ο.Π.Α.Α. ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», µπορούν 
να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά – µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα 
εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς, για παροχή 
διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες – οικονοµικοί φορείς, υποχρεούνται επί 
ποινή απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος 
και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις – 
συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται. 

στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προτείνει τον 
αποκλεισµό περιπτώσεων παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, 
χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται «τυπικά αποδεκτές ή µη» και συντάσσει 
πρακτικό, το οποίο και αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό µήνυµα  (µε χρήση του 
συστήµατος) στους συµµετέχοντες  

Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις µόνο από συµµετέχοντα στο 
διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε γνωµοδοτικό στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η 
Ένσταση υποβάλλεται µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, µέχρι και την 
εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του 
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε 
αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Εκτελεστική Επιτροπή η οποία τελικά 
αποφασίζει. (παρ. β  άρθρο 11 της ∆ιακήρυξης ).    

ζ. Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συµµετεχόντων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού εισηγείται / γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή 
αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών 
προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην Εκτελεστική 
Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το στάδιο του 
διαγωνισµού. 

Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν µόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές 
προσφορές, καθώς και οι  προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά µη 
αποδεκτές», αλλά µετά από υποβολή ένστασης δικαιώθηκαν. 
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η. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την Εκτελεστική 
Επιτροπή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά 
στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω 
ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της 
Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση. 

θ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής – 
τεχνική προσφορά), κατά το ανωτέρω στάδιο και µετά την άπρακτη παρέλευση του 
χρόνου υποβολής ενστάσεων - προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών 
προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών. Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούµενο 
στάδιο, αποστέλλεται ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) 
για την καθορισθείσα ηµεροµηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονοµικών προσφορών. 

θα. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία, η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
Οικονοµική Προσφορά και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 
ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες 
ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το 
σύστηµα. 

θβ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τον 
κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους µε την ένδειξη Επιµέρους Έντυπα 
Οικονοµικής Προσφοράς για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο 
προηγούµενο στάδιο.  Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των οικονοµικών 
προσφορών, κατά την οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων 
της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο 
κατακύρωσης. Η επιτροπή εισηγείται/γνωµοδοτεί µε πρακτικό επί της αποδοχής ή µη 
των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στην εκτελεστική 
Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης. 

θγ. Στη συνέχεια, η Εκτελεστική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την 
απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά 
στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω 
ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της 
Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες, για  ενηµέρωση. 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  14ο :  ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1.       Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε 
γνωµοδότηση του, προς την Εκτελεστική Επιτροπή του ΝΠ∆∆ «Ο.Π.Α.Α. ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΑΛΛΟΣ΄΄» κατά περίπτωση που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει :  
      α. Κατακύρωση του διαγωνισµού για το σύνολο των υπηρεσιών φύλαξης. 
      β. Ματαίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  
         
2.      Στην περίπτωση, που το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης, γνωµοδοτεί για :  
          α. Ματαίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της 
συνολικής εργασίας,  

β. συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών 
χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή  
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γ. τελική µαταίωση του διαγωνισµού και επανάληψη µε νέους όρους, τότε την 
τελική απόφαση λαµβάνει η Εκτελεστική Επιτροπή του ΝΠ∆∆ «Ο.Π.Α.Α. 
΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  κατά περίπτωση.  

 
3. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µπορεί 
ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από 
τους αρχικά συµµετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ηµεροµηνία και 
ώρα συνέχισης του διαγωνισµού. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισµός να έχει 
αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του και η υπηρεσία να κρίνεται ως 
επείγουσα.  
 
4. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ανάδοχο, του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή µε βάση τους  καθορισµένους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν 
την αυτή ακριβώς τιµή και είναι  σύµφωνες µε  τους όρους και  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές  της διακήρυξης. 

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής του ΝΠ∆∆ 
«Ο.Π.Α.Α. ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» ή του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  κατά περίπτωση,  
τα οποία  διατηρούν  το δικαίωµα περί  κατακύρωσης ή µη. 

     
 

 
ΑΡΘΡΟ  15ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία µε βάση τους όρους της 

διακήρυξης και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται 
µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την 
προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Ν.Π.∆.∆. «Ο.Π.Α.Α. ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΑΛΛΟΣ΄΄», καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.  
 

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω 
στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής :  
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.  
- Τα συµβαλλόµενα µέρη.  
- Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.  
- Τις υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων του Ν.Π.∆.∆.  
- Την συµφωνηθείσα τιµή.  
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παροχής υπηρεσιών  
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη.  
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
- Τον τρόπο παραλαβής.  
- Τον τρόπο πληρωµής.  
- Τις διατάξεις εκτέλεσης των υπηρεσιών.  
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες.  
Οι συµβάσεις υπογράφονται για το Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Παιδικής Αγωγής & 
Άθλησης Γιάννης Γάλλος» από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου.  
Οι συµβάσεις τροποποιούνται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή 
όταν συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των 
αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης.  
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :  
α) Έχει παρασχεθεί στο σύνολό της υπηρεσίας.  
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β) Έχει παραληφθεί οριστικά.  
γ) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν 
επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα  
 

ΑΡΘΡΟ  16ο : ΤΙΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ  
 

1.    Η προσφερόµενη συνολική τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς 
και θα δοθεί υποχρεωτικά επί των ισχυουσών τιµών σε Ευρώ.  
 
2.     Οι  διαγωνιζόµενοι  πρέπει  επίσης  να  έχουν  υπόψη  τους  ότι  ο  
ανάδοχος βαρύνεται µε κρατήσεις :  
(Φόρου εισοδήµατος 8% επί του καθαρού συµβατικού ποσού για την προµήθεια,  
0,10% επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της σύµβασης υπέρ 
της Ενιαίας  Αρχής Πληρωµών, καθώς και µε κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα 
ισχύει κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 
 
3.    Η πληρωµή της αξίας των παρεχοµένων υπηρεσιών θα γίνεται µε έκδοση 
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής του κάθε φορέα στο όνοµα του εκάστοτε 
αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας  δαπάνης  σε  βάρος  των  οικείων  
κωδικών  αριθµών  του ψηφισθέντος από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προϋπολογισµού 
του φορέα οικονοµικού έτους 2015. Η πληρωµή θα γίνεται από την  ταµειακή  
υπηρεσία  του  ∆ήµου. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνεται τµηµατικά µετά από την  
έκδοση  των σχετικών τιµολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα έτος και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της 
υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού. Η διάρκεια της σύµβασης µπορεί να 
παραταθεί έως τρείς (3) µήνες µετά από την λήξη της. 

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  - ΝΟΜΩΝ 
 

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις του Π.∆. 28/80, το άρθρο 209 του ν. 3463/2006  καθώς και οι 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  19ο :  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί: 
 

• Στο Φ.Ε.Κ. 

• Σε δύο (2) εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες. 

• Σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα. 
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• Σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες. 

και επιπλέον θα αναρτηθεί: 

• στον ιστότοπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

• στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.  

• στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. 

• στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλλιθέας.        

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
      NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
    ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                      ΤΟΥ ΝΠ∆∆ 
   Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΣΗΣ 
  ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 

1. ΦΥΛΑΞΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΝΠ∆∆ 

 

1 

 

182.926,83 € 

 ΦΠΑ 23%   42.073,17 € 

 ΣΥΝΟΛΟ  225.000,00 € 

 

     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ               ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ        

     Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 ΙΩΑΝ. ΜΕΛΙΓΚΩΝΗ              Ρ. ΜΙΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ        ΚΩΝ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
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Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό – 34 - και δηµοσιεύθηκε την 14/4/2015. 

   Μετά το τέλος των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

   Αφού συντάξαµε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

 

 

            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                               ΤΖΩΡΤΖΗΣ ∆ΕΛΑΤΟΛΑΣ 

 

  

                                                                              ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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                                  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
   ΝΠ∆∆ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ  
΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 
                              
             
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
     

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ 
    
 
1 

ΦΥΛΑΞΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΠ∆∆ 

 
1 

 
 

    
     
   ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
   Φ.Π.Α.  23% 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

                                
 
 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  
 
…………………………………………………………………………………………….    

 
 
      Καλλιθέα   .............................../2015 
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
 …………………………………………………………………………………….. 
 
∆/ΝΣΗ……………………………………………………………………………… 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………… 

 
 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ –  ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
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