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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΘΑ                      
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

6. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση», 

ΑΔΑ: 6ΧΤΧ469ΗΔΞ-Ω3Χ





 
 

 

Σελίδα 2 

7.  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

9. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

10.του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 11.  του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

12.του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

13.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

14.Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698),  

15.Τη με αριθμ. 38/16-10-2018 Απόφαση του Ταμείου για τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή 
Υπηρεσιών Ασφαλείας ποσού 31.614€ πλέον ΦΠΑ για χρηματαποστολές που θα εκτελούνται στα Μουσεία 
και τους Αρχαιολογικούς Χώρους  (ΑΔΑΜ: 18REQ003863938 2018-10-18). 

16.Τη με αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/9088/10-07-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ταμείου με την οποία 
δεσμεύεται η πίστωση για την εκτέλεση της παρούσας (ΑΔΑ ΩΖ6Ε469ΗΔΞ-ΞΩΜ, ΑΔΑΜ  18REQ003863940 
2018-10-18) 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

Συνοπτικό Διαγωνισμό του αρ. 117 του ν. 4412/2016, για την παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας για 
χρηματαποστολές που θα εκτελούνται για τα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους με προϋπολογισμό 
31.614€ χωρίς ΦΠΑ που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0899.51 έτους 2018. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 30/10/2018, ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Ταμείου επί της οδού Ελ. 
Βενιζέλου, αριθμ. 57,4οςόροφος και ώρα 11.15 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε 
με  την υπ’ αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Α/1744/15-02-2018 απόφαση. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές, το αργότερο 
μέχρι την  30/10/2018,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 π.μ.  στο Κεντρικό Πρωτόκολλο (4ος όροφος, γραφείο 
403) στην άνω Διεύθυνση. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται. 
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.tap.gr, στην ιστοσελίδα 
www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα https://diavgeia.gov.gr.  

 

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΠ 

 

               ΑΘΗΝΑ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 

http://www.tap.gr/
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ)  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ  ΣΤΑ  

ΜΟΥΣΕΙΑ  ΚΑΙ   ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 57 

Πόλη ΑΘΗΝΑ  

Ταχυδρομικός Κωδικός 105 64 

Τηλέφωνο 210-3722500 

Φαξ  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  gkampris@tap.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΑΜΠΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.tap.gr 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΔΔ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση. 

   

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του 
Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη των 31.614€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 39.201,36€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, βαρύνει τον ΚΑΕ 
0899.51 του τακτικού προϋπολογισµού του Ταμείου έτους 2018, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. Αρ. 
Πρωτ:ΔΙΟΙΚ/Β/9088/10-07-2018  µε Α∆Α:ΩΖ6Ε469ΗΔΞ-ΞΩΜ) που καταχωρήθηκε µε α/α 297, στο Μητρώο 
∆εσµεύσεων της Υπηρεσίας. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας για χρηματαποστολές που θα εκτελούνται 
για τα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Κράτους. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων   
συμβάσεων (CPV) : [79710000-4]-Υπηρεσίες ασφάλειας. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ή των συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 39.201,36€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 31.614 ΦΠΑ : 7.587,36€). 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 16 ΝΟΕ 2018 - ΦΕΒ 2019 ΣΕ ΑΡΧ.ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ 

Α/Α ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ  
16.11.2018-28.2.2019 

ΕΩΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 

(€)  
ΕΩΣ 

ΦΠΑ 
24% 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ 
ΧΩΡΟ 
ΕΩΣ 

1 ΟΛΥΜΠΙΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗ                13    286 € 68,64 354,64 € 

2 ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗ                18    396 € 95,04 491,04 € 

3 ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ* ΑΤΤΙΚΗ                12    264 € 63,36 327,36 € 

4 ΣΟΥΝΙΟ ΑΤΤΙΚΗ                  9    495 € 118,8 613,80 € 

5 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗ                  4    88 € 21,12 109,12 € 

6 ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΤΤΙΚΗ                  2    44 € 10,56 54,56 € 

7 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ                  2    44 € 10,56 54,56 € 

8 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗ                  2    44 € 10,56 54,56 € 

9 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗ                  1    39 € 9,24 47,74 € 

10 ΑΦΑΙΑ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑ                  3    1.980 € 475,2 
2.455,20 

€ 

11 ΜΥΚΗΝΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΤΡΕΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ                11    1.089 € 261,36 
1.350,36 

€ 

12 ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ* ΑΡΓΟΛΙΔΑ                11    1.029 € 246,84 
1.275,34 

€ 

13 ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑ                  4    506 € 121,44 627,44 € 

14 ΝΑΥΠΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ                  2    220 € 52,8 272,80 € 

15 ΤΙΡΥΝΘΑ  ΑΡΓΟΛΙΔΑ                  1    121 € 29,04 150,04 € 

16  ΟΛΥΜΠΙΑ  ΧΩΡΟΣ ΗΛΕΙΑ                 -      0 € 0 0,00 € 

17 ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΙΑ                 -      0 € 0 0,00 € 

18 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΙΑ                 -      0 € 0 0,00 € 

16 ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΝΟΛΟ                  14    1.309 € 314,16 
1.623,16 

€ 

17 ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ                  2    220 € 52,8 272,80 € 

18 ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ* ΚΟΡΙΝΘΙΑ                  2    99 € 23,76 122,76 € 

19 ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                  1    110 € 26,4 136,40 € 

20 ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑ                  1    110 € 26,4 136,40 € 

21 ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΘΩΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

22 ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ                  3    281 € 67,32 347,82 € 

23 ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΝΕΣΤΩΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ                  1    132 € 31,68 163,68 € 

24 ΜΥΣΤΡΑΣ* ΛΑΚΩΝΙΑ                  5    440 € 105,6 545,60 € 

25 ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ                  3    1.980 € 475,2 
2.455,20 

€ 

26 ΘΗΒΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑ                  3    363 € 87,12 450,12 € 
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27 ΔΕΛΦΟΙ Χ.  ΦΩΚΙΔΑ                 -      0 € 0 0,00 € 

28 ΔΕΛΦΩΝ (ΜΟΥΣΕΙΟ) ΦΩΚΙΔΑ                 -      0 € 0 0,00 € 

27 ΔΕΛΦΟΙ ΣΥΝΟΛΟ                  20    3.080 € 739,2 
3.819,20 

€ 

28 ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                  4    88 € 21,12 109,12 € 

29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                  3    66 € 15,84 81,84 € 

30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                  2    44 € 10,56 54,56 € 

31 ΡΟΤΟΝΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                  2    44 € 10,56 54,56 € 

32 ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΗΜΑΘΙΑ                  5    413 € 99 511,50 € 

33 ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΧΩΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ                  2    121 € 29,04 150,04 € 

34 ΠΕΛΛΑ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΠΕΛΛΑΣ                  2    198 € 47,52 245,52 € 

35 ΔΙΟΝ ΧΩΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑ                 -      0 € 0 0,00 € 

36 ΔΙΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑ                 -      0 € 0 0,00 € 

35 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑ                  2    264 € 63,36 327,36 € 

36 
ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ (& 
ΜΟΥΣΕΙΟ) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ                  1    154 € 36,96 190,96 € 

37 ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ                  3    1.980 € 475,2 
2.455,20 

€ 

38 ΘΗΡΑΣ ΝΕΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ                  2    1.320 € 316,8 
1.636,80 

€ 

39 ΑΡΧΑΙΑ ΘΗΡΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

40 ΔΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ                  2    1.320 € 316,8 
1.636,80 

€ 

41 ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

42 ΦΡΟΥΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

43 ΜΟΝ ΡΕΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ                  1    22 € 5,28 27,28 € 

44 ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Παλαιό ΚΕΡΚΥΡΑ                  1    22 € 5,28 27,28 € 

45 ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ                  1    22 € 5,28 27,28 € 

46 ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ                  1    55 € 13,2 68,20 € 

47 ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ                  1    110 € 26,4 136,40 € 

48 ΚΝΩΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                15    429 € 102,96 531,96 € 

49 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  5    110 € 26,4 136,40 € 

50 ΦΑΙΣΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  5    440 € 105,6 545,60 € 

51 ΓΟΡΤΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  4    484 € 116,16 600,16 € 

52 ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΟΥΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  2    44 € 10,56 54,56 € 

53 ΜΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  3    264 € 63,36 327,36 € 

54 ΜΑΤΑΛΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  1    143 € 34,32 177,32 € 

55 ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ ΛΑΣΗΘΙ                  2    1.320 € 316,8 
1.636,80 

€ 

56 
ΣΠΗΛΑΙΟ ΨΥΧΡΟΥ (Δικταίο 
άντρο) ΛΑΣΗΘΙ                  2    308 € 73,92 381,92 € 

57 ΖΑΚΡΟΣ ΛΑΣΗΘΙ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

58 ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΡΑ ΛΑΣΗΘΙ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

59 ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟ                  4    682 € 163,68 845,68 € 

60 ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΑ                  1    22 € 5,28 27,28 € 

61 ΑΠΤΕΡΑ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ                  3    83 € 19,8 102,30 € 

62 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΩ ΚΩΣ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

ΑΔΑ: 6ΧΤΧ469ΗΔΞ-Ω3Χ





 
 

 

Σελίδα 8 

63 ΚΩΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

64 ΡΩΜΑΪΚΗ ΟΙΚΙΑ ΚΩ ΚΩΣ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

65 ΛΙΝΔΟΣ ΡΟΔΟΣ                  2    176 € 42,24 218,24 € 

66 
ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ - 
ΙΠΠΟΤ ΡΟΔΟΣ                  2    44 € 10,56 54,56 € 

67 ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΡΟΔΟΣ                  1    50 € 11,88 61,38 € 

68 ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΣ                  1    22 € 5,28 27,28 € 

69 ΡΟΔΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟΔΟΣ                  2    44 € 10,56 54,56 € 

         

  ΣΥΝΟΛΑ         249    31.614 €   

       

   ΦΠΑ 24% 7587,36   

       

    ΣΥΝΟΛΟ 39.201,36 €   
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Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή και όλα τα τμήματα.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
της χαμηλότερης τιμής για κάθε τμήμα χωριστά και η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει 
συνδυάζοντας ένα ή περισσότερα τμήματα σε έναν ή περισσότερους προσφέροντες, ανάλογα με την 
προσφορά τους, κάθε δε ανάδοχος θα υπογράψει μία σύμβαση, που θα περιλαμβάνει τα τμήματα για τα 
οποία έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.   

Η εκτιμώμενη αξία όλων των συμβάσεων ανέρχεται κατ’ ανώτατο στο ποσό των 39.201,36 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 31.614 ΦΠΑ : 7.587,36). 

Δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου1. 

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης ή/και παράτασης και αύξησης 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, αφενός υπό τους όρους του αρ. 132 του 
ν.4412/2016, εφόσον προκύψει ανάγκη ανάθεσης και νέων υπηρεσιών, για απρόβλεπτους λόγους ή μέχρι 
ποσοστό 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης και εφόσον η συνολική αξία όλων των συμβάσεων μετά και 
την τροποποίηση δεν θα υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού της παρούσας, ήτοι των 31.614 € χωρίς 
Φ.Π.Α. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 28/2/2019. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
και ΙΙ  της παρούσας διακήρυξης.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση», 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

                                                           

1 Και οι εν λόγω παρατάσεις αποτελούν μορφή τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του ν. 
4412/2016, δεδομένου ότι οδηγούν σε αύξηση της συμβατικής αξίας και απαιτείται να προβλέπονται ρητά 
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• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

• Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698),  

• Τη με αριθμ. 38/16-10-2018 Απόφαση του Ταμείου περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 
με αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας για χρηματαποστολές που θα εκτελούνται στα Μουσεία 
και Αρχ/κούς Χώρους και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της παρούσας 
διακήρυξης. 

• Τη με αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Β/9088/10-07-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ταμείου με την οποία 
δεσμεύεται η πίστωση για την εκτέλεση της παρούσας (ΑΔΑ:ΩΖ6Ε469ΗΔΞ-ΞΩΜ, ΑΔΑΜ:18REQ003863940 
2018-10-18) 

Και των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/10/2018 και ώρα 11.00 π.μ. Οι 
προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του Ταμείου επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμ. 57, με τον τρόπο 
που ορίζεται κατωτέρω. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί την 30/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.15 π.μ., και η αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε μία συνεδρίαση, η οποία μπορεί να διακοπεί με απόφαση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω.  

 

1.6 Δημοσιότητα 

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του Ν.4412/2016, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010 και στον δικτυακό τόπο του 
Ταμείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tap.gr.  

 

1.7 Οριζόντια ρήτρα 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω 

http://www.tap.gr/
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παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 
4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV, 
V και VΙ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ)  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ (ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

• Και οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα email : gkampris@tap.gr και 
douranou@tap.gr  το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του Ταμείου το αργότερο 4 ημέρες πριν την από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

2.1.3 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Κάθε μορφής επικοινωνία με την 
αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική 
γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

mailto:gkampris@tap.gr
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων.  

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

2.2.2  Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ),το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των 
οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη 
και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ. 4 εδ. α και β του Ν. 4412/2016. 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) είναι οι εξής:  

2.2.2.1. Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αποτυπώνονται 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).  

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 (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους 
διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις 
περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.2.2.2. Να μην έχει αθετήσει ο προσφέρων οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), 
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, όπως 
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης).  

α) Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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.  

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό 
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.2.3. Να μην 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 

ΑΔΑ: 6ΧΤΧ469ΗΔΞ-Ω3Χ





 
 

 

Σελίδα 14 

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.  

2.2.2.4. Να μην τελεί ο προσφέρων οικονομικός φορέας 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 όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ 
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα)  

2.2.2.5.Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 
2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

2.2.2.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.2.7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2γ, και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου 
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις 
με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από 
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος-μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

2.2.2.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.2.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

2.2.3.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι 
ασφαλή παραλαβή, µεταφορά και παράδοση χρηµαταποστολών. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται 
είναι κοινά για όλα τα τμήματα.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%252523art73_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%252523art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%252523art73_4
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εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος 
µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς 
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα 
οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο.  

Ειδικότερα απαιτείται: α.- Να διαθέτουν την προβλεπόµενη από τους Νόµους 2518/1997 και 3707/2008 
Άδειας Λειτουργίας της Εταιρείας και να τηρούν όλες τις εκ του νόμου υποχρεώσεις για εταιρείες που 
διενεργούν χρηματαποστολές.  

β.- Να τηρεί η εταιρεία τους Κανόνες Λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων, ώστε να 
αποφεύγεται κάθε κίνδυνος όχλησης και παρεµπόδισης άλλων λειτουργιών.  

γ. -Το Προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Έργο: - Να διαθέτει Άδεια Εργασίας Προσωπικού ασφαλείας (Ν. 
2518/97 και Ν. 3707/2008).  

2.2.3.2 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, 
οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται  κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, να έχουν εκτελέσει 
τουλάχιστον  μία  σύµβαση  παροχής υπηρεσιών, άλλων φορέων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., Τραπεζών 
κλπ, που να είναι συναφείς µε τις ζητούµενες υπηρεσίες µεταφοράς χρηµαταποστολών.  

2.2.4 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3.1-
3 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
(Β/3698/16-11-2016), όπως έχει διαμορφωθεί από το Ταμείο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
παρούσα Παράρτημα V, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και στην ιστοσελίδα του 
Ταμείου www.tap.gr, από όπου συστήνεται να το κατεβάσουν οι ενδιαφερόμενοι προς συμπλήρωση.  

2.2.4.1 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 

• Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από το Tαμείο και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και IV) 
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν 
επιλεγεί από το Ταμείο, κατά τα προκτεθέντα, όπως εμφαίνονται και στο συνημμένο ΤΕΥΔ του 
Παραρτήματος V της παρούσας. 

• Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή 
του/των κατά νόμο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι : 

• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα 
ΤΕΥΔ. 
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• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 2.2.2 της παρούσας). 

• Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε 
υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους 
του/των υπεργολάβου/ων. 

• Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του 
παρόντος εδαφίου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

2.2.4.2 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν. 4412/2016) 
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης. 

β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος 
συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. 
Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως IV. 

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι του ΤΑΠ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

2.2.4.3 Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016) 
α) Το ΤΑΠ απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 
που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ. του ΤΕΥΔ. 

β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει 
υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να 
επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. 
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε 
το Ταμείο απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής, στην οποία ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα υποβάλλει τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα της 
σύμβασης. Τμήματα της σύμβασης μπορεί να ανατεθούν σε περισσότερους αναδόχους. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της Διακήρυξης, 
για ένα, περισσότερα ή και όλα τα τμήματα της παρούσας και υπό τους όρους παροχής των υπηρεσιών που 
προβλέπονται σε αυτά.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, τους οποίους αποδέχονται ως δεσμευτικούς.  

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1.Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως 
ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή ή Courier μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 30/10/2018, ημέρα Τρίτη  και 
ώρα 11.00 π.μ. στην κατωτέρω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το Ταμείο 
ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν στο 

Κεντρικό Πρωτόκολλο (4
ος 

όροφος, γραφείο 403 ) επί της οδού Ελ.Βενιζέλου αριθμ. 57, Τ.Κ.10682, Αθήνα. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται.  

2.4.2.2. Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος 
προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων συνοπτικών διαγωνισμών 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ................................................................................................... [αναγράφονται τα 

στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου ή του υποψηφίου αναδόχου και 

σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)] 

Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ  ΣΤΑ  ΜΟΥΣΕΙΑ  ΚΑΙ   ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ»  

Αριθμός Προκήρυξης : .. / 2018 

 

Αναθέτουσα Αρχή: 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ , ΤΜΗΜΑ: 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 10682, Αθήνα) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/10/2018 11.00 π.μ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
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(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της.  

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 

• Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 

επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.tap.gr και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα V). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος 
II της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.. 

Στο φάκελο θα περιλαμβάνεται και ο απαιτούμενος από το Παράρτημα ΙΙ πίνακας των Ασφαλιστικών  
Εταιρειών  ή / και  Αντασφαλιστών  που  συνεργάζεται  με  αναλυτική  περιγραφή  των  Ασφαλιστικών  Ορίων  
και  καλύψεων. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 
με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (τιμή) 
με συμπλήρωση του Υποδείγματος που δίδεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης. 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά τμήμα σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς. 

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.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
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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, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο 1.3 και στον πίνακα του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 3 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 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 στη παρούσα 
διακήρυξη.  

β) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
γ) 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 σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.1 της παρούσης διακήρυξης.  

δ) 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 σύμφωνα το άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016. 
ε) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.  
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 1.5 της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται 
εκπρόθεσμα  (μετά τις 30/10/2018 και ώρα 11.00 π.μ.)  απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγισθούν.  

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική 
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.  

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, και ο (υπό) φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί 
όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 
ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 
κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 
που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους 
της διακήρυξης.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή 
αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα που θα υπάρχει απαρτία των μελών 
της Επιτροπής, σε ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση 
ελέγχει και αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των 
προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 
τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας.  

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς 
συνολική τιμή στο ίδιο ΤΜΗΜΑ, στο πεδίο των ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) , η 
Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Πρόχειρων Διαγωνισμών και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το 
αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα 
ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει ή το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής τους προσφοράς, μέσα 
σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  
Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου του Ταμείου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια της υπηρεσίας στους 
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προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 
και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου 

3.2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον ένα 
(ή και περισσότερους) προσφέροντες, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός 
ανάδοχος»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.3.1-3. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 
Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) 
επιπλέον ημέρες.  

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 
ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις 
των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για 
τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο του ΤΑΠ για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με 
αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, όπως κατά περίπτωση αναφέρεται στο άρθρο 
104 του ν.4412/2016. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αποφασίζει για την κατακύρωση ή μη της 
σύμβασης, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες,  εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί 
αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

3.2.2 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά με ́σα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός 
ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 3.2.1 της παρούσας είναι τα εξής:  

Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙ του ΤΕΥΔ, υποβάλλεται : 
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1. Καταστατικό ή έγγραφο σύστασης και λειτουργίας του οικονομικού φορέα για νομικά πρόσωπα.  

2. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου (ΓΕΜΗ ή αντίστοιχο), με το οποίο 
να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, αφετέρου να 
προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση και οι τροποποιήσεις του καταστατικού ή συστατικού της 
επιχείρησης εγγράφου 

3. Βεβαίωση από αρμόδια ΔΟΥ για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, από την οποία να 
προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται νόμιμα στο αντικείμενο της παρούσας 
σύμβασης 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην 
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. 

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση του 
Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή  
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : 

1. για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 

2. για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική 
ασφάλιση). 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην 
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση ανάθεσης τμήματος της σύμβασης 
σε τρίτο λόγω υπεργολαβίας, τα δικαιολογητικά υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή 
επαγγελματικό παράπτωμα): 

1. Για την κατάσταση της περίπτωσης του άρθρου 2.2.2.3. της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το 
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής και εφόσον αυτό δεν εκδίδεται, 
ένορκη βεβαίωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο επόμενο εδάφιο. 

2. Για τις καταστάσεις της περίπτωσης του άρθρου 2.2.2.4 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή, περί μη συνδρομής μίας εκ των καταστάσεων του άνω άρθρου. 
Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
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πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.2.4. 

3. Για τις καταστάσεις της περίπτωσης των άρθρων 2.2.2.5 και 2.2.2.9, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του υποψηφίου, οι οριζόμενοι στο άρθρο αυτό λόγοι αποκλεισμού. 

Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται λόγω πράξεων και παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη 
διενέργεια της διαδικασίας, σε μία από τις καταστάσεις των περιπτώσεων των παραγράφων 1, 2 και 4 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2γ, και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου 
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις 
με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από 
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος-μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

Ε) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV του ΤΕΥΔ, υποβάλλoνται : 
1. Άδεια λειτουργίας του ν.2518/1994 και 3707/2008 
2. Άδεια εργασίας προσωπικού του ν.2518/1994 και 3707/2008 
3. Συμβάσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων με λοιπούς φορείς του 
δημοσίου τομέα ή τραπεζών κτλ. 
 
 
ΣΤ) Για το περιεχόμενο της ασφαλιστικής κάλυψης, υποβάλλεται επικυρωμένο  αντίγραφο  του  
Ασφαλιστηρίου  Συμβολαίου  ή  Πιστοποιητικό  Ασφάλισης  (στο  οποίο  θα  πρέπει  να  αναφέρονται  κατ΄ 
ελάχιστον:  τα  Ασφαλιστικά όρια,  οι  Ασφαλιζόμενοι  κίνδυνοι,  οι  εξαιρέσεις). 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Στη συνέχεια,, το Ταμείο κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο ή στους αναδόχους και τον 
προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 4.1 της παρούσας.  

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 
το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%2523art73_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%2523art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html%2523art73_4
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3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Ταμείου ή των οργάνων αυτού, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι 
το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την 24/10/2018. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Ταμείου, το οποίο αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 
άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 
διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου 
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Ταμείου, αν η ένσταση 
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή κάθε σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και το περιεχόμενo της πρέπει να είναι 
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Το Ταμείο επικοινωνεί με τον εκδότη για να διαπιστώσει την εγκυρότητα της 
εγγύησης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους 
υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης 
και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

4.3.2. Η παροχή υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τη δημιουργία πλάνου χρηματαποστολών από την Κεντρική 
Υπηρεσία για κάθε χώρο με μέγιστο ύψος το αναγραφόμενο στους πίνακες του Παραρτήματος Ι, το οποίο 
θα είναι δεσμευτικό και προς τον εντολέα (διαχειριστή Α.Χ.) και προς τον εντολοδόχο (Ανάδοχο). 
Απαγορεύεται η συνέχιση παροχής υπηρεσιών μετά την υπέρβαση του προϋπολογισμού της σύμβασης, 
χωρίς την έγγραφη έγκριση του Ταμείου.  

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Εφόσον δηλωθεί υπεργολάβος, θα υποβληθούν τα στοιχεία του άρθρου 
1.4 και από τον υπεργολάβο στο βαθμό που αυτός αναλαμβάνει το αντίστοιχο τμήμα της 
σύμβασης. Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή μέρος του έργου σε υπεργολάβο, 
υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως το Ταμείο. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών 
και ασφαλιστικών εισφορών. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης ή/και παράτασης και αύξησης 
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, αφενός υπό τους όρους του αρ. 132 του 
ν.4412/2016, εφόσον προκύψει ανάγκη ανάθεσης και νέων υπηρεσιών, για απρόβλεπτους λόγους ή μέχρι 
ποσοστό 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης και εφόσον η συνολική αξία όλων των συμβάσεων μετά και 
την τροποποίηση δεν θα υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού της παρούσας, ήτοι των 31.614 € χωρίς 
Φ.Π.Α. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά την οριστική παραλαβή κάθε 
τμήματος των υπηρεσιών που παρεσχέθησαν σε μηνιαία βάση, με καταβολή αντίστοιχης δόσης του 
συμβατικού τιμήματος. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Ειδικές προθεσμίες εκτέλεσης κάθε 
εργασίας αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Παρακολούθηση Σύμβασης), 6.4. 
(Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
αρμόδια Επιτροπή η οποία  εκδίδει πρακτικό που επιβεβαιώνει την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση 
όλων των όρων της σύμβασης, λαμβανομένου υπόψη και του αρ. 4.3.2 της παρούσας και στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 
και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Και θα εισηγείται  στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση 
ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης και λήγει την 28/2/2019.  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την επιτροπή του αρ. 6.1.1, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος του Παραρτήματος ΙΙ, μπορεί δε να καλείται 
να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 
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Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει την προμήθεια ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι  Πίνακας εργασιών 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 16 ΝΟΕ 2018 - ΦΕΒ 2019 ΣΕ ΑΡΧ.ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ 

Α/Α ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  

16 ΝΟΕ2018-
ΦΕΒ2019  

ΕΩΣ 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 

(€)  
ΕΩΣ 

ΦΠΑ 
24% 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ 
ΧΩΡΟ 
ΕΩΣ 

1 ΟΛΥΜΠΙΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗ                13    286 € 68,64 354,64 € 

2 ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗ                18    396 € 95,04 491,04 € 

3 ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ* ΑΤΤΙΚΗ                12    264 € 63,36 327,36 € 

4 ΣΟΥΝΙΟ ΑΤΤΙΚΗ                  9    495 € 118,8 613,80 € 

5 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗ                  4    88 € 21,12 109,12 € 

6 ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΤΤΙΚΗ                  2    44 € 10,56 54,56 € 

7 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ                  2    44 € 10,56 54,56 € 

8 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗ                  2    44 € 10,56 54,56 € 

9 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗ                  1    39 € 9,24 47,74 € 

10 ΑΦΑΙΑ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑ                  3    1.980 € 475,2 
2.455,20 

€ 

11 ΜΥΚΗΝΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΤΡΕΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ                11    1.089 € 261,36 
1.350,36 

€ 

12 ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ* ΑΡΓΟΛΙΔΑ                11    1.029 € 246,84 
1.275,34 

€ 

13 ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑ                  4    506 € 121,44 627,44 € 

14 ΝΑΥΠΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ                  2    220 € 52,8 272,80 € 

15 ΤΙΡΥΝΘΑ  ΑΡΓΟΛΙΔΑ                  1    121 € 29,04 150,04 € 

16  ΟΛΥΜΠΙΑ  ΧΩΡΟΣ ΗΛΕΙΑ                 -      0 € 0 0,00 € 

17 ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΙΑ                 -      0 € 0 0,00 € 

18 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΙΑ                 -      0 € 0 0,00 € 

16 ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΝΟΛΟ                  14    1.309 € 314,16 
1.623,16 

€ 

17 ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ                  2    220 € 52,8 272,80 € 

18 ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ* ΚΟΡΙΝΘΙΑ                  2    99 € 23,76 122,76 € 

19 ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                  1    110 € 26,4 136,40 € 

20 ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑ                  1    110 € 26,4 136,40 € 

21 ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΘΩΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

22 ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ                  3    281 € 67,32 347,82 € 

23 ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΝΕΣΤΩΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ                  1    132 € 31,68 163,68 € 

24 ΜΥΣΤΡΑΣ* ΛΑΚΩΝΙΑ                  5    440 € 105,6 545,60 € 
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25 ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ                  3    1.980 € 475,2 
2.455,20 

€ 

26 ΘΗΒΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑ                  3    363 € 87,12 450,12 € 

27 ΔΕΛΦΟΙ Χ. ΦΩΚΙΔΑ - 0 € 0 0,00 € 

28 ΔΕΛΦΩΝ (ΜΟΥΣΕΙΟ) ΦΩΚΙΔΑ - 0 € 0 0,00 € 

27 ΔΕΛΦΟΙ ΣΥΝΟΛΟ  20 3.080 € 739,2 
3.819,20 

€ 

28 ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                  4    88 € 21,12 109,12 € 

29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                  3    66 € 15,84 81,84 € 

30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                  2    44 € 10,56 54,56 € 

31 ΡΟΤΟΝΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                  2    44 € 10,56 54,56 € 

32 ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΗΜΑΘΙΑ                  5    413 € 99 511,50 € 

33 ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΧΩΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ                  2    121 € 29,04 150,04 € 

34 ΠΕΛΛΑ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΠΕΛΛΑΣ                  2    198 € 47,52 245,52 € 

35 ΔΙΟΝ ΧΩΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑ                 -      0 € 0 0,00 € 

36 ΔΙΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑ                 -      0 € 0 0,00 € 

35 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑ                  2    264 € 63,36 327,36 € 

36 ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ (& ΜΟΥΣΕΙΟ) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ                  1    154 € 36,96 190,96 € 

37 ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ                  3    1.980 € 475,2 
2.455,20 

€ 

38 ΘΗΡΑΣ ΝΕΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ                  2    1.320 € 316,8 
1.636,80 

€ 

39 ΑΡΧΑΙΑ ΘΗΡΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

40 ΔΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ                  2    1.320 € 316,8 
1.636,80 

€ 

41 ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

42 ΦΡΟΥΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

43 ΜΟΝ ΡΕΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ                  1    22 € 5,28 27,28 € 

44 ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Παλαιό ΚΕΡΚΥΡΑ                  1    22 € 5,28 27,28 € 

45 ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ                  1    22 € 5,28 27,28 € 

46 ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ                  1    55 € 13,2 68,20 € 

47 ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ                  1    110 € 26,4 136,40 € 

48 ΚΝΩΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                15    429 € 102,96 531,96 € 

49 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  5    110 € 26,4 136,40 € 

50 ΦΑΙΣΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  5    440 € 105,6 545,60 € 

51 ΓΟΡΤΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  4    484 € 116,16 600,16 € 

52 ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΟΥΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  2    44 € 10,56 54,56 € 

53 ΜΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  3    264 € 63,36 327,36 € 

54 ΜΑΤΑΛΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  1    143 € 34,32 177,32 € 

55 ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ ΛΑΣΗΘΙ                  2    1.320 € 316,8 
1.636,80 

€ 

56 ΣΠΗΛΑΙΟ ΨΥΧΡΟΥ (Δικταίο άντρο) ΛΑΣΗΘΙ                  2    308 € 73,92 381,92 € 

57 ΖΑΚΡΟΣ ΛΑΣΗΘΙ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

58 ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΡΑ ΛΑΣΗΘΙ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

59 ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟ                  4    682 € 163,68 845,68 € 

60 ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΑ                  1    22 € 5,28 27,28 € 

61 ΑΠΤΕΡΑ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ                  3    83 € 19,8 102,30 € 
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62 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΩ ΚΩΣ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

63 ΚΩΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

64 ΡΩΜΑΪΚΗ ΟΙΚΙΑ ΚΩ ΚΩΣ                  1    660 € 158,4 818,40 € 

65 ΛΙΝΔΟΣ ΡΟΔΟΣ                  2    176 € 42,24 218,24 € 

66 ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ - ΙΠΠΟΤ ΡΟΔΟΣ                  2    44 € 10,56 54,56 € 

67 ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΡΟΔΟΣ                  1    50 € 11,88 61,38 € 

68 ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΣ                  1    22 € 5,28 27,28 € 

69 ΡΟΔΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟΔΟΣ                  2    44 € 10,56 54,56 € 

         

  ΣΥΝΟΛΑ         249    31.614 €   

       

   ΦΠΑ 24% 7587,36   

       

    ΣΥΝΟΛΟ 39.201,36 €   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Τεχνικές  Προδιαγραφές – Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση:  Προϋπολογισμός 2018 του ΤΑΠ 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  31.614 € 

Η εκτιμώμενη αξία τμημάτων προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα.  

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας / υποδιαίρεσης σε τμήματα : Λόγω της ευρύτατης διασποράς των αρχ.χώρων και 
μουσείων ανά την Επικράτεια και το γεγονός της απόστασής τους από αστικά κέντρα όπου λειτουργούν 
καταστήματα τραπεζών, η ανάθεση του συνόλου των υπηρεσιών σε έναν ανάδοχο για όλη την επικράτεια 
απευθύνεται σε εταιρίες με ανεπτυγμένο δίκτυο εξυπηρέτησης, και εξ ανάγκης ο αριθμός τους περιορίζεται. 
Δυνάμει της Κατευθυντήριας Οδηγίας 17 της ΕΑΑΔΗΣΥ, οι αναθέτουσες αρχές ενθαρρύνονται να 
κατανέμουν σε τμήματα τις συμβάσεις προκειμένου (ιδίως στην περιπτωση της νησιωτικής Ελλάδας), να 
χορηγείται δυνατότητα συμμετοχής και σε υποψηφίους που δραστηριοποιούνται σε τοπικό / περιφερειακό 
επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις επάρκειας για την 
παροχή υπηρεσιών χρηματαποστολών.   

Τιμές αναφοράς : 

Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης: μέχρι του ορίου του προϋπολογισμού κάθε σύμβασης. 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις: ΦΠΑ: 7.587,36 € -Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
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ΜΕΡΟΣ Β - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αφορά στην ασφαλή μεταφορά χρημάτων από αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία του ανωτέρω 
Πίνακα προς τα συνεργαζόμενα καταστήματα Τραπεζών. Κάθε μεταφορά παραδίδεται αυθημερόν σε 
τραπεζικό Κατάστημα που εξυπηρετεί τον κάθε χώρο.  

Η προσέλευση οχημάτων γίνεται τις πρωινές ώρες ώστε να διασφαλίζεται η παράδοση στα τραπεζικά 
καταστήματα μέχρι τη λήξη ωραρίου λειτουργίας τους.  

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  αποστείλει  στο   ΤΑΠΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ  λίστα  όλου  του  προσωπικού  
πληρωμάτων  χρηματαποστολών  με  φωτογραφίες  και  δείγμα  υπογραφής  των  υπαλλήλων,  καθώς  
επίσης  και  τα στοιχεία  των  οχημάτων  μεταφοράς  χρηματαποστολών.    

Η παράδοση θα γίνεται από τους υπευθύνους διαχειριστές εκάστου χώρου, τα ονόματα των οποίων το 
Ταμείο γνωστοποιεί στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η μεταφορά θα γίνεται στο πλησιέστερο στον κάθε χώρο Κατάστημα Συνεργαζόμενης τράπεζας.  

Η παροχή υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τη δημιουργία πλάνου χρηματαποστολών από την Κεντρική 
Υπηρεσία για κάθε χώρο με μέγιστο ύψος το αναγραφόμενο στους πίνακες του Παραρτήματος Ι, το οποίο 
θα είναι δεσμευτικό και προς τον εντολέα (διαχειριστή) και προς τον εντολοδόχο (Ανάδοχο). Απαγορεύεται 
η συνέχιση παροχής υπηρεσιών μετά την υπέρβαση του προϋπολογισμού της σύμβασης, χωρίς την έγγραφη 
έγκριση του Ταμείου.  

Ο Ανάδοχος εκτός των προγραμματισμένων χρηματαποστολών αναλαμβάνει να καλύψει το Ταμείο και σε 
έκτακτη ανάγκη διενέργειας χρηματαποστολών με εντολή αυθημερόν. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Πριν την παραλαβή οι αξίες προς μεταφορά θα έχουν τοποθετηθεί και σφραγισθεί προσεκτικά με μέριμνα 
του διαχειριστή για λογαριασμό του ΤΑΜΕΙΟΥ σε ειδικό σάκο, ο οποίος στην συνέχεια θα σφραγίζεται με 
ειδική, αριθμημένη, πλαστική σφραγίδα μίας χρήσεως ή στον ειδικό αριθμημένο πλαστικό σάκο ασφαλείας 
μιας χρήσεως και ο οποίος σφραγίζεται ομοίως με προσοχή, με την ειδική αυτοκόλλητη ταινία -με ένδειξη 
παραβίασης- που υπάρχει στο κλείσιμο εκάστου εξ αυτών. Για τον σκοπό αυτό ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφοδιάζει 
από πριν το ΤΑΜΕΙΟ, με τους κατάλληλους σάκους ή και σφραγίδες. 

Η παραλαβή των υπό μεταφορά χρημάτων, θα πραγματοποιείται από έναν εκ των ειδικά και έγγραφα 
εντεταλμένων υπαλλήλων της ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς το ΤΑΜΕΙΟ, με υπογραφή από τον παραδίδοντα και τον 
παραλαβόντα, του ειδικού αριθμημένου εντύπου "Δελτίου Μεταφοράς Αξιών", όπου αναφέρονται 
τουλάχιστον η ακριβής ώρα παράδοσης, τα ονόματα παραδίδοντος και παραλαβόντος, ο αριθμός 
σφραγίδας σάκου και το χρηματικό ποσό που κατά δήλωση παραδίδεται, οπότε αρχίζει και η ευθύνη του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Η παράδοση θα γίνεται στον προσδιορισμένο τόπο προορισμού, αντίστοιχα με την απασφάλιση του ειδικού 
σάκου μεταφοράς που είχε παραληφθεί και την υπογραφή στο ίδιο "Δελτίο" του παραλήπτη υπαλλήλου 
της τράπεζας. 
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Πριν την παραλαβή θα έχει ελεγχθεί από τον παραλήπτη υπάλληλο, το απαραβίαστο των σφραγίδων, η 
ακεραιότητα και το ταυτάριθμο  των ειδικών σάκων και η αντιστοιχία "Δελτίων" και σάκων.  

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης στην σφραγίδα ή στον ειδικό σάκο, τότε γίνεται καταμέτρηση του 
περιεχομένου του από τον παραλήπτη υπάλληλο της Τράπεζας και τον υπάλληλο της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 
συντάσσεται και συνυπογράφεται Πρακτικό με το αποτέλεσμα της καταμέτρησης και ειδοποιείται το 
ΤΑΜΕΙΟ και η ΑΝΑΔΟΧΟΣ, σε περίπτωση ελλείματος σε σχέση με την αναγραφόμενη στο αντίστοιχο 
"Δελτίο" αξία, την ευθύνη αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η ΑΝΑΔΟΧΟΣ.  

 

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

Για  τον  έλεγχο  της  καλής  εκτέλεσης  του  έργου,  θα  πρέπει  να  προσκομίζονται  οπωσδήποτε  εκτός  από  
τα  τιμολόγια, τα δελτία μεταφοράς αξιών  υπογεγραμμένα και  αναλυτικοί  πίνακες  του έργου  στο  ΤΑΠΑ. 
(ημερομηνία,  σημείο  χρηματαποστολής,  αξία μεταφερόμενου ποσού ανά σάκο κλπ). 

 Το ΤΑΠΑ  μετά  την  ολοκλήρωση  του  τελικού  ελέγχου  και  τη  βεβαίωση  καλής  εκτέλεσης  από την 
αρμόδια Επιτροπή,  θα  προωθεί  τα  τιμολόγια  στο  Τμήμα  Λογιστηρίου  για  την  πληρωμή  της  αναδόχου  
εταιρείας.   

Ο Ανάδοχος θα αποστέλλει μηνιαία αναφορά με τις χρηματαποστολές ανά χώρο στο e-mail που θα 
υποδειχθεί.  

 

ΚΑΘΗΚΟΝ  ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο  παρέχων  υπηρεσίες  εγγυάται  να  τηρεί  εμπιστευτικά  και  απόρρητα  μετά  τη  λήξη  ή  λύση  της  
Σύμβασης  όλα  τα  στοιχεία  που  του  παρέχονται  από  το  ΤΑΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  &  ΜΟΝΑΔΩΝ  
ΔΙΑΝΟΜΗΣ. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΛΟΠΗΣ 

Ο  Ανάδοχος  ευθύνεται  ,  για  οποιαδήποτε  απώλεια, καταστροφή  ή  ζημιά  των  μεταφερόμενων  αξιών  
για  όλο  το  χρονικό  διάστημα,  από  τη  στιγμή που  παρέλαβε  μέχρι  τη  στιγμή  που  παρέδωσε  τις  υπό  
μεταφορά  αξίες  και  μέχρι  τα  όρια  ανά  είδος  μεταφοράς,  όπως  αυτά  προσδιορίζονται  στο  
Ασφαλιστήριο  Συμβόλαιο. 

Ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  πληροί  τις  προϋποθέσεις  για  ολοκληρωμένη  Ασφαλιστική  Κάλυψη  
Αποζημίωσης  τυχόν  απολεσθέντων  αξιών  από  την  στιγμή  της  παραλαβής  έως  και  τη  στιγμή  
παράδοσης  αυτών  στο  εκάστοτε  σημείο  παράδοσης  καθώς  επίσης  και  των  ευθυνών  που  προκύπτουν  
κατά  την  ανωτέρω  διαδικασία  για  τυχόν  σωματικές  βλάβες  τρίτων/υπαλλήλων  του και  για  υλικές  
ζημίες  τρίτων. Εφόσον ο Ανάδοχος συστήσει υπεργολαβία υπό τους όρους της παρούσας, ευθύνεται ώστε 
η ασφαλιστική κάλυψη να περιλαμβάνει και το τμήμα των υπηρεσιών που αφορά η υπεργολαβία.  

Το  ΤΑΠΑ  επίσης  απαλλάσσεται  πλήρως  από  κάθε  Ποινική  και  Αστική  Ευθύνη,  για  οποιοδήποτε  
ατύχημα  που μπορεί  να  συμβεί  κατά  την  εκτέλεση  του  Έργου (διάρκεια  Χρηματαποστολών), τόσο  στο  
Προσωπικό  του  Αναδόχου  όσο  και  σε  Τρίτα  Πρόσωπα  και  αντικείμενα  Τρίτων. Κάθε  τέτοιου  είδους  
Ευθύνη,  βαρύνει  αποκλειστικά  και  μόνο  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  αποκαθιστά  με  
δαπάνη  του,  κάθε  ζημιά  ή  φθορά  ή  βλάβη  η  οποία  θα  προέλθει  από  τον  ίδιο  ή  από  το  Προσωπικό,  
που  θα  απασχολεί  κατά  την  εκτέλεση  του  Έργου. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΑΣΤΙΚΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  ΕΝΑΝΤΙ  ΤΡΙΤΩΝ  &  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ 

Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  προσκομίσει και να  διατηρεί  καθ΄ όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  Ασφαλιστήριο  
Αστικής  Ευθύνης  σε  αξιόπιστη  Ασφαλιστική  Εταιρεία.   
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Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί πριν την κατακύρωση να προσκομίσει  επικυρωμένο  αντίγραφο  των  
Ασφαλιστηρίων  Συμβολαίων  ή  Πιστοποιητικό  Ασφάλισης  (στο  οποίο  θα  πρέπει  να  αναφέρονται  κατ΄ 
ελάχιστον:  τα  Ασφαλιστικά όρια,  οι  Ασφαλιζόμενοι  κίνδυνοι,  οι  εξαιρέσεις), προκειμένου  να  ελεγχθεί  
από  την  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  του  ΤΑΠΑ. 

Σημειώνεται  ότι  η  ασφαλιστική  κάλυψη  του  αναδόχου  δεν  υποκαθιστά  την  ευθύνη  του  από  τη  
σύμβαση,  που  θα  υπογραφεί.  Ο  ανάδοχος  ευθύνεται  πρωτογενώς  για  κάθε  ζημία  που  θα  προκληθεί  
από  υπαιτιότητά  του  στο  ΤΑΠΑ  ή  και  σε  τρίτους. 

Μετά  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης  και  πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  Ανάδοχος  θα πρέπει  να  
προσκομίσει  πρόσθετη  πράξη / βεβαίωση  για  το  ασφαλιστήριο  Αστικής  Ευθύνης, στην  οποία  να  
αναφέρεται  ρητά  ότι  το  ΤΑΠΑ  είναι  συνασφαλιζόμενο   για την  παρούσα  σύμβαση. 

Το Ασφαλιστήριο  Συμβόλαιο,  θα  πρέπει  να  προβλέπει αποζημίωση του ΤΑΠΑ  από  τυχόν  απώλεια,  εντός  
τουλάχιστον  15 ημερολογιακών  ημερών  από  την  ολοκλήρωση  του  Φακέλου Ζημίας,  η  οποία  σε  καμία  
περίπτωση  δεν θα  υπερβαίνει  τις  εξήντα (60)  ημερολογιακές  ημέρες  από  την  έγγραφη  γνωστοποίηση  
του  συμβάντος.  Πέραν  του  ανωτέρω  χρονικού  ορίου, το  απολεσθέν  ποσόν,  θα  αποζημιώνεται  εντόκως.  

Τέλος,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  έγκαιρα  να  ενημερώνει  εγγράφως  για  οποιαδήποτε  τροποποίηση 
/ακύρωση  του  Ασφαλιστηρίου  αυτού, που αν την αρνηθεί  το  ΤΑΠΑ  με  έγγραφη αντίρρησή  του, 
αυτομάτως  θα  λύεται  αζημίως  για  τις  δύο  πλευρές  η  μεταξύ  τους  Σύμβαση.    

Στο Φάκελο  της  Προσφοράς θα  υποβληθεί  πίνακας  των  Ασφαλιστικών  Εταιρειών  ή / και  
Αντασφαλιστών  που  συνεργάζεται  με  αναλυτική  περιγραφή  των  Ασφαλιστικών  Ορίων  και  καλύψεων.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης υπ’αριθ. 1/2018) 

 

 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ/E-MAIL  

ΑΦΜ-ΔΟΥ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:……../2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΧΤΧ469ΗΔΞ-Ω3Χ





 
 

 

Σελίδα 39 

 

Α/Α ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  

16 ΝΟΕ2018-
ΦΕΒ2019 

ΕΩΣ 
  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑ  

ΧΩΡΟ 

1 ΟΛΥΜΠΙΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗ 13    

2 ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗ 18    

3 ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ* ΑΤΤΙΚΗ 12    

4 ΣΟΥΝΙΟ ΑΤΤΙΚΗ 9    

5 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΑΤΤΙΚΗ 4    

6 ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΤΤΙΚΗ 2    

7 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ 2    

8 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 2    

9 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗ 1    

10 ΑΦΑΙΑ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑ 3    

11 ΜΥΚΗΝΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΤΡΕΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 11    

12 ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ* ΑΡΓΟΛΙΔΑ 11    

13 ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 4    

14 ΝΑΥΠΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2    

15 ΤΙΡΥΝΘΑ  ΑΡΓΟΛΙΔΑ 1    

16  ΟΛΥΜΠΙΑ  ΧΩΡΟΣ ΗΛΕΙΑ -    

17 ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΙΑ -    

18 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΛΕΙΑ -    

16 ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΝΟΛΟ   14    

17 ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 2    

18 ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ* ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2    

19 ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1    

20 ΦΡΟΥΡΙΟ ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑ 1    

21 ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΘΩΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ 1    

22 ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ 3    

23 ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΝΕΣΤΩΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ 1    

24 ΜΥΣΤΡΑΣ* ΛΑΚΩΝΙΑ 5    

25 ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ 3    

26 ΘΗΒΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑ 3    

27 ΔΕΛΦΟΙ Χ. ΦΩΚΙΔΑ -    

28 ΔΕΛΦΩΝ (ΜΟΥΣΕΙΟ) ΦΩΚΙΔΑ -    

27 ΔΕΛΦΟΙ ΣΥΝΟΛΟ  20    
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28 ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                  4       

29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                  3       

30 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                  2       

31 ΡΟΤΟΝΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                  2       

32 ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΗΜΑΘΙΑ                  5       

33 ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΧΩΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ                  2       

34 ΠΕΛΛΑ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΠΕΛΛΑΣ                  2       

35 ΔΙΟΝ ΧΩΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑ                 -         

36 ΔΙΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΙΕΡΙΑ                 -         

35 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑ                  2       

36 ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ (& ΜΟΥΣΕΙΟ) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ                  1       

37 ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ                  3       

38 ΘΗΡΑΣ ΝΕΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ                  2       

39 ΑΡΧΑΙΑ ΘΗΡΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ                  1       

40 ΔΗΛΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ                  2       

41 ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ                  1       

42 ΦΡΟΥΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ                  1       

43 ΜΟΝ ΡΕΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ                  1       

44 ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Παλαιό ΚΕΡΚΥΡΑ                  1       

45 ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ                  1       

46 ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ                  1       

47 ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ                  1       

48 ΚΝΩΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                15       

49 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  5       

50 ΦΑΙΣΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  5       

51 ΓΟΡΤΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  4       

52 ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΟΥΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  2       

53 ΜΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  3       

54 ΜΑΤΑΛΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  1       

55 ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ ΛΑΣΗΘΙ                  2       

56 ΣΠΗΛΑΙΟ ΨΥΧΡΟΥ (Δικταίο άντρο) ΛΑΣΗΘΙ                  2       

57 ΖΑΚΡΟΣ ΛΑΣΗΘΙ                  1       

58 ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕΡΑ ΛΑΣΗΘΙ                  1       

59 ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟ                  4       

60 ΧΑΝΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΑ                  1       

61 ΑΠΤΕΡΑ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ                  3       

62 ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΩ ΚΩΣ                  1       

63 ΚΩΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣ                  1       

64 ΡΩΜΑΪΚΗ ΟΙΚΙΑ ΚΩ ΚΩΣ                  1       

65 ΛΙΝΔΟΣ ΡΟΔΟΣ                  2       

66 ΠΑΛΑΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ - ΙΠΠΟΤ ΡΟΔΟΣ                  2       

67 ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΡΟΔΟΣ                  1       

68 ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΣ                  1       

69 ΡΟΔΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟΔΟΣ                  2       
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  ΣΥΝΟΛΑ       

       

   ΦΠΑ 24%    

       

    ΣΥΝΟΛΟ    
 

 

 

 

 

Συμπληρώνεται από κάθε υποψήφιο μόνο για τους χώρους για τους οποίους υποβάλλει προσφορά.  

 

 

 

 

 

Ημερομηνία:                                                                      Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV– Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Ονομασία Τράπεζας …………………………..  
Κατάστημα ………………………….  
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )  
Ημερομηνία έκδοσης……………  
ΕΥΡΩ. ……………………  
ΠΡΟΣ  
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ  
Ελ. Βενιζέλου 57, 105 64, Αθήνα  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..  
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ. ………………… (και ολογράφως) …………..…………..…..……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας ……………………………………….. 
Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με 
αριθμό……………..…. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια-εκτύπωση εισιτηρίων 
εισόδου στα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους (αρ.διακ/ξης……..…/….) προς κάλυψη αναγκών του 
……………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.  
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου.  
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.  
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– ΤΕΥΔ   

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

- Ονομασία: [ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ (ΤΑΠ)] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221465] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 – ΑΘΗΝΑ – ΤΚ 105 64] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Γ. ΚΑΜΠΡΗΣ] 

- Τηλέφωνο: [2103722500] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [ gkampris@tap.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.tap.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

  – CPV 79710000-4 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18REQ003709601 2018-09-19] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοiii: 

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

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

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

γ) [……] 
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

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

[  1 ] 

 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
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ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

 

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 
(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού____________________________________ 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες2 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση3· 

2. δωροδοκία4,5· 

3. απάτη6· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες7· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας8· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων9. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

                                                           

2 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
3 Όπως 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). 
4 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
5 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (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). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
6 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 
αυτήν Πρωτοκόλλων. 
7 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

ΑΔΑ: 6ΧΤΧ469ΗΔΞ-Ω3Χ





 
 

 

Σελίδα 49 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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7.  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  
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Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 

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

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 

 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……]  

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

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

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

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 

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

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;vi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

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

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

[……][……][……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 
ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασήςviii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

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

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

  

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςix, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 
του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςx: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα
φή 

ποσά ημερομη
νίες 

παραλήπτ
ες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες, που διαθέτει νόμιμη άδεια 
εργασίας στην επιχείρηση : 

 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

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

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν10. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

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

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης  

 

                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ   

ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

   

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Τμήμα        :  …………… 

Ταχ.Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 57 

Πληροφορίες :.............. 

Τηλέφωνο     : 210 3722........... 

 

 

    ΑΘΗΝΑ :  …………….. 

    Αριθ.Πρωτ.: ……………. 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. ...........2018 

 

Στην Αθήνα, σήμερα .................................... 2018, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : 

α) Αφενός του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμ. 57, με ΑΦΜ 090012197, ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα στην 
παρούσα από την Πρόεδρο του Δ.Σ Αθηνά Χατζηπέτρου, καλούμενου (στο εξής: «Ταμείο») και  

β) Αφετέρου του [τίθεται όνομα ελεύθερου επαγγελματία /ατομικής επιχείρησης ή επωνυμία και 
διακριτικός τίτλος νομικού προσώπου] που εδρεύει …………οδός ………. Αριθμ., με ΑΦΜ …………., ΔΟΥ …………. 
και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από [τίθεται όνομα φυσικού προσώπου που δεσμεύει με την 
υπογραφή του την επιχείρηση] (στο εξής: «Ανάδοχος») 

 

αφού έλαβαν υπόψη:   

1. Τις διατάξεις του νόμου 736/1977, «περί Οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 

Απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 316/Α΄/1977), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου ………….. 

.   

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως 

ισχύει.  

3. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &Υπηρεσιών» (Α/147), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος διέπει την παρούσα 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3861/2010 ««Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα 

Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016), όπως 

ισχύει 

6. Την με αριθμ. Δ.Σ. ........ (ΑΔΑ : ..........., ΑΔΑΜ : .............) Δέσμευση Πίστωσης ......... ευρώ, πλέον ΦΠΑ, 

σε βάρος του ΚΑΕ ............ Προϋπολογισμού ΤΑΠ 201... 

7. Την υπ’ αριθμ. ............... Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία δεσμεύεται η πίστωση για τη 

δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα σύμβαση (ΑΔΑ : .................., ΑΔΑΜ : .............) 

8. Την ................... (ΑΔΑ : ..........., ΑΔΑΜ : .............) Διακήρυξη .......... διαγωνισμού / πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

9. Την υπ’ αριθμ. .............. Οικονομική Προσφορά που κατέθεσε ο Ανάδοχος 

10. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου που ελήφθη στη συνεδρία υπ’ αριθμ. ............. 

περί της ανάθεσης της παρούσας στον Ανάδοχο,  

11. Την υπ’ αριθμ. ................... Απόφαση Κατακύρωσης / Ανάθεσης  (ΑΔΑ : ..........., ΑΔΑΜ : .............) 

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της σύμβασης 

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «...............................…………» [τίθεται ο τίτλος της σύμβασης όπως έχει 
καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ], κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη [Διακήρυξη / Πρόσκληση] και στις 
τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και στους γενικούς και 
ειδικούς όρους της παρούσας, και τα Παραρτήματα αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης  προσηκόντως και εντέχνως 
απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες.  

3. Η δαπάνη της υπηρεσίας προβλέπεται και καλύπτεται από τις πιστώσεις που περιλαμβάνονται στον 
προϋπολογισμό έτους ……….. , ΚΑΕ : ………..  

 

ΑΡΘΡΟ 2: Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο που του ανατίθεται κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος 
για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συμπράττει με το Ταμείο κατά την υλοποίηση του έργου και ιδία για την επίλυση των προβλημάτων που 
δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου, συνεργαζόμενος αρμονικά με τη Διοίκηση, τα όργανα και 
τις υπηρεσίες του Ταμείου, καθώς και με το προσωπικό και εν γένει τους προστηθέντες του έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται η ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα 
μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες 
γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά 
τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των κάθε είδους αμοιβών, μισθών, ημερομισθίων, αποζημιώσεων, 
π.χ. λόγω καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, εργατικού ατυχήματος κλπ. του προσωπικού και των 
κάθε είδους προστηθέντων του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, 
ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους 
δαπάνη ακόμα και απρόβλεπτη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή 
τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του Συμφωνητικού ή που προβλέπονται από την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
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3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση και την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων της 
εργατικής νομοθεσίας, όπως για θέματα ωραρίου, καταβολής νομίμων αποδοχών και κάθε είδους 
αμοιβών και αποζημιώσεων, για θέματα υγιεινής και ασφάλειας κλπ. Το προσωπικό που τυχόν θα 
χρησιμοποιήσει πρέπει να έχει την απαραίτητη γνώση και κατάρτιση, εμπειρία, καθώς και τις 
απαραίτητες επαγγελματικές άδειες.  

4. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημίες ή φθορές προξένησε με υπαιτιότητα ο ίδιος ή 
τυχόν προστηθέντες του κατά την υλοποίηση της παρούσας, είτε στο ΤΑΠ ή σε τρίτους, και οφείλει να 
αποζημιώσει το Ταμείο από οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια 
παροχής των υπηρεσιών του, καθώς και έναντι οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, 
δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση με αυτές.  

5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις υποχρεώσεις του από την παρούσα με ασφαλή τρόπο και 
σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες του Ταμείου που 
αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, προστηθέντων και συναλλασσομένων με αυτό 
και να προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που 
αυτά προβλέπουν. 

6. Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο 
ευθύνης του και είναι υπεύθυνος για τη λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων πρόνοιας και 
ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά 
όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή 
θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στο Ταμείο τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών 
σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε 
αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Επίσης, υποχρεούται να προσκομίζει στο ΤΑΠ 
οποιοδήποτε στοιχείο του ζητηθεί σχετικά με την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησής του και την 
απασχόληση του προσωπικού του. 

8. Ο Ανάδοχος, το τυχόν προσωπικό και οι εν γένει προστηθέντες που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της 
παρούσας έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας για κάθε στοιχείο ή πληροφορία που υπέπεσε στην 
αντίληψή τους λόγω της εκτέλεσης του έργου και της εν γένει συνεργασίας τους με το ΤΑΠ, κατά την 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Ο ανάδοχος ευθύνεται σε κάθε περίπτωση 
παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας για κάθε ζημία που θα υποστεί το ΤΑΠ, ακόμη και αν οφείλεται 
σε υπαιτιότητα των εργαζομένων και εν γένει προστηθέντων του.  

9. Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Αναδόχου από άλλο πρόσωπο και η εκχώρηση της απαιτήσεώς του 
από την παρούσα, σε οποιοδήποτε τρίτο και για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του 
ΤΑΠ.   

10. Το ΤΑΠ έχει δικαίωμα της καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης και χρήσης του έργου του Αναδόχου 
εντός και εκτός Ελλάδος, απεριόριστα και στο διηνεκές, κάθε δε είδους δικαίωμα του Αναδόχου επί των 
παραδοτέων της παρούσας και εν γένει του έργου, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων πνευματικής ή 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, περιέρχεται αυτοδικαίως και αζημίως στο ΤΑΠ, τόσο κατά το χρόνο 
λειτουργίας της παρούσας όσο και μετά τη λήξη της.  

11. Ο Ανάδοχος υπόσχεται το έργο ελεύθερο και απαλλαγμένο δικαιωμάτων τρίτων, σε περίπτωση δε που 
οποιοσδήποτε τρίτος απαιτήσει αποζημίωση κατά του ΤΑΠ, για αιτία σχετιζόμενη με την εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέρος στο δικαστικό αγώνα υπέρ του ΤΑΠ, 
υποχρεούται δε να καταβάλλει στο ΤΑΠ κάθε ποσό που το τελευταίο υποχρεωθεί να καταβάλλει σε 
τρίτους εξαιτίας ευθύνης, πράξεων ή παραλείψεων του Αναδόχου, ακόμη και διά συμψηφισμού.  

12. Ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α` του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης 
και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους.  
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13. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στο Ταμείο την υπ’ αρ. 
…………εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία …………της τράπεζας …………συνολικού 
ύψους …………€ που αντιπροσωπεύει το …………[έως 5%] του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο 
ν.4412/2016 και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την ……………. ήτοι πέραν του χρόνου ολοκλήρωσης της 
συμβατικής διάρκειας. 

2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται και επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του 
αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, και μετά την 
εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου.  

3. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 
2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

4. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει: 
 α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την Διακήρυξη/πρόσκληση και το ν. 4412/2016, 
 β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας. 

5. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής, αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση 
γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται 
σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος 
της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται 
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: Τίμημα - Τρόπος πληρωμής 

1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της 
σύμβασης (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης  …………€ (ολογράφως: ………… Ευρώ)  
πλέον του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α. 

2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος. Ο Ανάδοχος 
εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της προσφερόμενης τιμής σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, 
παραιτούμενος ρητώς κάθε αξιώσεως περί αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία ακόμη και από 
το άρθρο 388 του Α.Κ. 

3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως αυτές 
απορρέουν από τη Διακήρυξη/πρόσκληση, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου που καλείται 
να υλοποιήσει. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί τμηματική υλοποίηση, το ποσό του οικονομικού 
ανταλλάγματος που αντιστοιχεί στο τμήμα των υπηρεσιών που παρασχέθηκε καταβάλλεται μόνο μετά 
την παραλαβή των εν λόγω υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή το Ταμείο δεν είναι υποχρεωμένο να 
εξαντλήσει ολόκληρο το συμβατικό ποσό που αντιστοιχεί στο Οικονομικό Αντάλλαγμα, σε περίπτωση 
δε εξάντλησης του συμβατικού χρόνου χωρίς την εξάντληση του Οικονομικού Ανταλλάγματος, ο 
Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει το επιπλέον ποσό ή αποζημίωση από την αιτία αυτή.  

4. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής:  
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-  Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων 
της σύμβασης ή την βεβαίωσης παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών.  
 

5. Για την πληρωμή του Αναδόχου, που γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες διατάξεις για τις 
πληρωμές του Δημοσίου Τομέα και των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, απαιτούνται τα κάτωθι 
δικαιολογητικά:   
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικείμενου από την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με το αρ. 219 του ν. 4412/2016,   
β) τιμολόγιο του Αναδόχου,   
γ) πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.  
δ) όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου και προβλέπεται 
στους ειδικούς όρους της παρούσας ή στο νόμο  
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του Ταμείου, 
μετά την εκτέλεση και παράδοση των παραδοτέων του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο 
Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, 
Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον  βαρύνει.  

6. Κάθε Τιμολόγιο του αναδόχου βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΕνιαίαςΑνεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Η κράτηση 
επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας 
σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων. (ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017). 

γ). Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ταμείο.  

Καθώς και με κάθε άλλη κράτηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Τόπος, Τρόπος και χρόνος Εκτέλεσης  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιεί τη σύμβαση, στον τόπο που υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή 
εντός ………… από την υπογραφή της παρούσας, δηλαδή μέχρι …………  

2. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν  
έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έχει λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς 
να έχει παραδώσει το έργο του. 

3. Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ν.4412/2016. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος 
παράτασης από τον ανάδοχο, αυτό υποβάλλεται πριν τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης και πρέπει 
να φέρει πλήρη αιτιολογία. 

4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Αν αυτός δεν 
γνωστοποιήσει εγγράφως στην υπηρεσία τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 
20ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία του για ολική ή 
μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα 
δικαιώματα που προκύπτουν από αυτή. Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η 
τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο.   

5. Η τροποποίηση μη ουσιωδών όρων, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, χωρεί 
κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, η οποία στη συνέχεια γίνεται αποδεκτή από τον Ανάδοχο. 
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6. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που κατά περίπτωση 
προβλέπονται στο ν. 4412/2016. 

7. Η παραλαβή των υπηρεσιών, γίνεται από Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία 
συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Κατά τη διαδικασία της 
παραλαβής της υπηρεσίας καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος ή εξουσιοδοτημένοι 
εκπρόσωποί του. 

8. Σε περίπτωση που η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής απορρίψει τα παραδοτέα, αναφέρει 
στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτές από τους όρους της Σύμβασης και 
τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ν. 4412/2016. 

9. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Σε περίπτωση 
υπηρεσίας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση 
διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που 
κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την 
περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6:  Έκπτωση αναδόχου – ποινικές ρήτρες 

Α. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

 α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών / ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

 β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

 γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

 3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

 4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
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Σελίδα 63 

Β. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016, 

β) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την  
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της  
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

γ) σε περίπτωση που με οιοδήποτε τρόπο καταστεί γνωστό στο Ταμείο ότι στο πρόσωπο του Αναδόχου 
συντρέχει λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με το αρ. 73 του ν. 4412/2016. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών  κατά την 
περίπτωση β` της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη  συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη 
προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της  σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με  την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε  προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο 
της προθεσμίας συμμόρφωσης, με  απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι 
λόγοι της μη συμμόρφωσης  του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά 
στους λόγους που  οδήγησαν σε αυτήν. 

 3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

 α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η παροχή των υπηρεσιών δεν ολοκληρώθηκε με ευθύνη του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση. 

 β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,  μπορεί 
να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή 
υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης, υπό τους όρους του αρ. 133 
ν. 4412/2016.  

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει του 
ν. 4412/2016, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του Ταμείου, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7:  Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα, από το ν. 4412/2016, 
από τους όρους της Διακήρυξης και συμπληρωματικά και εφόσον προσιδιάζει τον Αστικό Κώδικα. 
Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από 
την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας. 

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα 
συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. 
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Σελίδα 64 

Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δύο παραμένουν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος.  

ΤΑ ΜΕΡΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Ειδικοί όροι: Τεχνικές προδιαγραφές - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

[Παραπομπή στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της διακήρυξης] 
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 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 

των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

vii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

viii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

ix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

x Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
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