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∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής                                   
 

∆  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η 
∆ΠΑ/ΕΠ-6803/2017 

 
«ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΤΗΣ ∆ΠΑ & ΤΗΣ 
∆ΠΝ 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ TOY ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
Τεύχη και Έγγραφα της ∆ιακήρυξης 

 
Τα παρακάτω στοιχεία και έγγραφα συνοδεύουν τη ∆ιακήρυξη και αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα της: 
 
1.1. Πρόσκληση 
1.2. Όροι και Οδηγίες του ∆ιαγωνισµού 
1.3. «Τιµολόγιο Εργασιών» & «Έντυπο  Οικονοµικής Προσφοράς» 
1.4. Υπόδειγµα Σύµβασης (Συµφωνητικό) µε τα Παραρτήµατά της 
1.5. Υπεύθυνη ∆ήλωση Αποδοχής Όρων  ∆ιακήρυξης 
1.6. Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης περί αποκλεισµού από το ∆ιαγωνισµό  
1.7. Υπεύθυνη ∆ήλωση Συνυπευθυνότητας για Ενώσεις Οικονοµικών Φορέων 

/Συµπράξεις 
1.8. Υποδείγµατα Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 
1.9. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
1.10. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης στο ∆ιαγωνισµό 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  

Περιγραφή - Προϋπολογισµός της Παροχής Υπηρεσιών – Σύστηµα Προσφοράς 
 

1. Αντικείµενο της Παροχής Υπηρεσιών είναι η «Συνδροµή στις εργασίες 
φορτοεκφόρτωσης υλικών στις Περιφερειακές Αποθήκες Ασπροπύργου και 
Κηφισού», της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (∆ΠΑ) και της ∆ιεύθυνσης 
Περιφέρειας Νησιών (∆ΠΝ).  

 
2. Ο Συνολικός Προϋπολογισµός της Παροχής Υπηρεσιών, ανέρχεται σε:  
 

Προϋπολογισµός χωρίς 
Προαίρεση:            

92.270,52 €  

∆ικαίωµα Προαίρεσης: + 50% + 46.135,26 € 

Προϋπολογισµός 
συµπεριλαµβανοµένου του 
∆ικαιώµατος Προαίρεσης: 

138.405,79 € 
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3. Το συνολικό πλήθος των εντολών εργασιών δύναται να αυξηθεί σε ποσοστό έως 
50% ή να µειωθεί σε ποσοστό έως 30%, κατά την απόλυτη κρίση του ∆Ε∆∆ΗΕ, µε 
τους ίδιους Συµβατικούς Όρους και µε ταυτόχρονη ανάλογη αυξοµείωση του 
συνολικού Συµβατικού Τιµήµατος.  

 
4.  Ο ∆ιαγωνισµός διενεργείται µε σύστηµα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό  έκπτωσης σε 

ακέραιες µονάδες επί του Τιµολογίου της Υπηρεσίας και κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά µε βάση το µεγαλύτερο ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης επί του Τιµολογίου του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 
5. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι προσφέρουν το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης συµπληρώνοντας το 

έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. ∆εν θα γίνεται αποδεκτή Προσφορά µε αρνητική 
έκπτωση. 

 
6. Το συµπληρωµένο έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς αποτελεί το κύριο έγγραφο της 

Προσφοράς του ∆ιαγωνιζοµένου και η γενική ενιαία έκπτωση που προσφέρεται µε 
αυτό, θα πρέπει να συµπληρωθεί ολογράφως και αριθµητικώς. Αν υπάρχει 
ασυµφωνία της ολόγραφης και αριθµητικής τιµής, υπερισχύει η ολόγραφη. Η τιµή 
προσφοράς (ενιαία έκπτωση σε ακέραιες µονάδες) είναι σταθερή και δεν 
υπόκειται σε κανενός είδους αναπροσαρµογή κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης.  
 
Η Προσφορά κάθε ∆ιαγωνιζόµενου καλύπτει οπωσδήποτε το όφελος του Αναδόχου, 
τα γενικά έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις αυτού. 

 
7. Απαγορεύεται κάθε διόρθωση, διαγραφή ή προσθήκη στις τιµές (προϋπολογιζόµενα 

ποσά) που έχουν συµπληρωθεί στο Τιµολόγιο Εργασιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
∆ιάρκεια ισχύος της Σύµβασης 

 
1. Η  ισχύς της παρούσας Σύµβασης είναι διάρκειας ενός (1) έτους. Η εξάντληση του 

Συµβατικού Τιµήµατος ακόµα και πριν την ηµεροµηνία λήξης αυτής οδηγεί σε λύση 
της.  

 
2. Η συνολική χρονική διάρκεια της Σύµβασης δύναται να παραταθεί µε άσκηση από το 

∆Ε∆∆ΗΕ µονοµερούς δικαιώµατος προαίρεσης, κατόπιν έγκαιρης έγγραφης 
ενηµέρωσης του Αναδόχου και για χρονικό διάστηµα, κατ’ ανώτατο όριο έξι (6) 
µηνών, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το Συµβατικό Τίµηµα συµπεριλαµβανοµένου του 
δικαιώµατος προαίρεσης, µε τους ίδιους Συµβατικούς Όρους, χωρίς ο Ανάδοχος να 
δικαιούται να ζητήσει αύξηση των τιµών µονάδας ή να εγείρει άλλες απαιτήσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 
 
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι δεσµεύονται µε την Προσφορά τους για χρονικό διάστηµα έξι (6) 
µηνών από την  εποµένη της διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
Το χρονικό αυτό διάστηµα δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από το ∆Ε∆∆ΗΕ, µε τη 
συναίνεση των ∆ιαγωνιζοµένων. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο  
Εγγυήσεις Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

 
1. Ο ∆ιαγωνιζόµενος µαζί µε την Προσφορά του πρέπει να υποβάλλει Εγγυητική 

Επιστολή Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό από Πιστωτικά Ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου ή στα κράτη – µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. Το κείµενο της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής θα είναι 
σύµφωνο µε το συνηµµένο ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ. Ο ∆ιαγωνιζόµενος, εκτός των άλλων 
εγγυήσεων, δύναται να υποβάλλει γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού. 

     
Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής είναι: 1.845,00 € 
 

2.  Η Εγγύηση θα καταπίπτει εάν : 
 
2.1. Ο Προσφέρων αποσύρει την Προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν 

προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από τα έγγραφα της Σύµβασης 
δικαιολογητικά ή  αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται 
από τους αναθέτοντες φορείς. 

 
2.2. Ο ∆ιαγωνιζόµενος παραβιάσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους Όρους 

και Οδηγίες της ∆ιακήρυξης, σύµφωνα µε τη ∆ήλωση Αποδοχής παρ. 2.6 του 
Άρθρου 7. 

 
2.3. Ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν προσέλθει ύστερα από πρόσκληση του ∆Ε∆∆ΗΕ, να 

υπογράψει τη σχετική Σύµβαση µέσα σε δέκα (10) ηµέρες. 
 
3. Παράλειψη υποβολής της Εγγύησης Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό αποτελεί αιτία 

απόρριψης της Προσφοράς από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού.  
 
4.  Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της Σύµβασης, 

το ύψος της Εγγύηση Συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, του/των προσφεροµένου/ων τµήµατος/ων. 

 
Στην περίπτωση Ένωσης Οικονοµικών Φορέων, η Εγγύηση Συµµετοχής 
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η Εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
Οικονοµικών Φορέων που συµµετέχουν στην Ένωση. 

 
Η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της 
Σύµβασης. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ µπορεί, πριν τη λήξη της Προσφοράς, να ζητά από τον 
Προσφέροντα να παρατείνει πριν τη λήξη τους τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς 
και της Εγγύησης Συµµετοχής. 

  
5. Η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µε την προσκόµιση της 

Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 
 
6.   Η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς Προσφέροντες: 
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α) µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης Ένστασης ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας Ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύµφωνα 
µε τις κείµενες διατάξεις και 

 
β) µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδίκων µέσων προσωρινής 
δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις.  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

Υποβαλλόµενα Στοιχεία 
 
1. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο ∆ιαγωνισµό θα είναι συντεταγµένα στην 

Ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα νοµιµοποίησης αλλοδαπών Επιχειρήσεων και όλα τα 
πιστοποιητικά θα είναι στη γλώσσα της χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση και επισηµείωση Apostille ή προξενική θεώρηση. Κατ’ εξαίρεση 
τα τεχνικά φυλλάδια (prospects and leaflets) της Προσφοράς µπορεί να είναι στην 
αγγλική γλώσσα. 

 
2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση. 
 
3. Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των ∆ιαγωνιζοµένων επί των όρων που 

περιλαµβάνονται στα Τεύχη της ∆ιακήρυξης δε γίνονται δεκτές και τυχόν Προσφορές 
που θα περιλαµβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό. 

 
4. Αποκλείονται του ∆ιαγωνισµού, συµµετέχοντες οι οποίοι δεν πληρούν τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις συµµετοχής ή δεν υποβάλλουν Προσφορές σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στα Τεύχη του παρόντος ∆ιαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Περιεχόµενο Προσφοράς 

1. Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος οφείλει να υποβάλει την Προσφορά του µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο, που ονοµάζεται «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στο έξω µέρος του οποίου θα 
αναγράφεται: 

 
"Προσφορά για το ∆ιαγωνισµό της ∆ιακήρυξης ∆ΠΑ/ΕΠ-6803/2017": «ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 
ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ» ΤΗΣ ∆ΠΑ & ΤΗΣ ∆ΠΝ. 

Επίσης στο επάνω αριστερά τµήµα του Φακέλου θα αναγράφεται η επωνυµία του 
∆ιαγωνιζόµενου, η επαγγελµατική του διεύθυνση και το όνοµα και τηλέφωνο του 
Αντικλήτου του. 
Η Προσφορά του ∆ιαγωνιζοµένου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις  σελίδες, 
σχέδια κλπ., από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτηµένα 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. 
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα  περιέχει το ΦΑΚΕΛΟ Α, το ΦΑΚΕΛΟ Β και το ΦΑΚΕΛΟ Γ 
(Οικονοµική Προσφορά) οι οποίοι θα είναι σφραγισµένοι. 
Μέσα σε κάθε Φάκελο θα πρέπει να περιέχεται  Πίνακας Περιεχοµένων στον οποίο θα 
αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαµβάνονται, µε την αρίθµηση βάσει του 
παρόντος Άρθρου και µε τον αριθµό των σελίδων κάθε εγγράφου. 
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Επισηµαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται 
στις αντίστοιχες παραγράφους 2, 3 και 4 ότι υποχρεούνται να υποβάλουν οι 
∆ιαγωνιζόµενοι. 
Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονοµική Προσφορά) θα πρέπει να περιέχει όλα, και µόνο 
αυτά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου αυτού αλλιώς θα 
απορριφθεί η Προσφορά. 
 
2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει : 
 

2.1.α. Την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα του 

∆Ε∆∆ΗΕ και τα καθοριζόµενα στο Άρθρο 5 του παρόντος. 

 

2.1.β. Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (TEΥ∆) 

2.2. Έγγραφα νοµιµοποίησης του ∆ιαγωνιζοµένου ως εξής : 

2.2.1. Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Α.Ε. 

α. Φύλλα Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δηµοσιεύτηκε το καταστατικό της 
Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίηση του. 

β. Επικυρωµένο  απόσπασµα των  πρακτικών της  Γενικής Συνέλευσης σχετικά   µε 
την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. 

γ. Επικυρωµένο   απόσπασµα   Πρακτικών   σχετικά   µε  τη   συγκρότηση   του   
∆ιοικητικού Συµβουλίου σε Σώµα. 

δ. Βεβαίωση της αρµοδίας Αρχής (Υπουργείο Εµπορίου) ότι το Καταστατικό της Α.Ε. 
δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές. 

ε. Επικυρωµένο απόσπασµα Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε., µε το οποίο 
παρέχεται έγκριση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί η 
δηµοπρατούµενη Παροχή Υπηρεσιών και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που 
εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και ο Αντίκλητος  που 
εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή 
του ∆ιαγωνισµού. 

2.2.2. Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Ε.Π.Ε. 

α. Φύλλα εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δηµοσιεύτηκε το Καταστατικό της 
Ε.Π.Ε. καθώς και κάθε τροποποίηση του µε αντίγραφα των πράξεων τροποποιήσεων. 

β. Βεβαίωση του αρµόδιου ∆ικαστικού Γραµµατέα ή του Γ.Ε.ΜΗ. περί κατάθεσης του 
Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του που έγιναν µετά την έκδοση αυτού. 

γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, µε την οποία παρέχεται έγκριση 
συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί η δηµοπρατούµενη Παροχή 
Υπηρεσιών και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να 
υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και ο Αντίκλητος που εξουσιοδοτείται να 
παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού. 

2.2.3. Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) 
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α. Βεβαίωση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) περί κατάθεσης του 
Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του που έγιναν µετά την έκδοση αυτού. 

β. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, µε την οποία παρέχεται έγκριση 
συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό προκειµένου να αναληφθεί η δηµοπρατούµενη Παροχή 
Υπηρεσιών και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να 
υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και ο Αντίκλητος που εξουσιοδοτείται να 
παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού. 

2.2.4. Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Προσωπική Επιχείρηση (ΟΕ ή ΕΕ) 

α. Επικυρωµένο αντίγραφο συµβολαίου ή συµφωνητικού σύστασης και των τυχόν 
τροποποιήσεων τους µε βεβαίωση του αρµοδίου ∆ικαστικού Γραµµατέα για µη 
δηµοσίευση άλλων. 

β. Έγκριση του ή των διαχειριστών που καθορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που 
εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και τον Αντίκλητο. 

      2.2.5. Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως 
την Προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση, µε θεώρηση από αρµόδια Αρχή του 
γνησίου της υπογραφής, για την εκπροσώπηση του και τον ορισµό του αντικλήτου. 

2.2.6. Όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι Ένωση ή Σύµπραξη Επιχειρήσεων  

α. Επικυρωµένο αντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της Ένωσης/Σύµπραξης. 

β. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των εταιρειών που αποτελούν την Ένωση ή Σύµπραξη, 
σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους. 

γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµου 1599/86, υπογεγραµµένη από τους νόµιµους 
Εκπροσώπους της Ένωσης ή Σύµπραξης, που να αναφέρει ότι οι εταιρείες – µέλη της 
Ένωσης ή Σύµπραξης θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την 
εκτέλεση της Σύµβασης. 

2.2.7. Για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις 

α. Ανάλογα Πιστοποιητικά µε εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη σύσταση της 
Εταιρείας, συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα κλπ. 

β. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου της εταιρείας, σύµφωνα µε το Καταστατικό της, για τη 
συµµετοχή στη συγκεκριµένη διαδικασία, στην οποία θα καθορίζεται επίσης και το 
πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την Προσφορά, καθώς και 
ο αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε 
τη διεξαγωγή της διαδικασίας του ∆ιαγωνισµού. Η απόφαση θα πρέπει να είναι 
επικυρωµένη από τις αρµόδιες Αρχές της Χώρας που έχει έδρα η επιχείρηση. 

γ. Όπου ζητείται Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, γίνονται αποδεκτές ισοδύναµες 
δηλώσεις κατά το δίκαιο της χώρας τους. 

2.3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµου 1599/86, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα που 
χορηγήθηκε   από το ∆Ε∆∆ΗΕ, σχετικά µε τους λόγους και τα κριτήρια αποκλεισµού 
από το ∆ιαγωνισµό, η οποία θα φέρει ηµεροµηνία την ηµεροµηνία υποβολής της 
Προσφοράς στο ∆ιαγωνισµό. Η ∆ήλωση θα γίνεται για τις Α.Ε. από τον ∆ιευθύνοντα 
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Σύµβουλο και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τις Ε.Π.Ε., τις προσωπικές 
εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τις Ι.Κ.Ε. από τον ή τους ∆ιαχειριστές και για τα 
φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο. 

       Ο ∆ιαγωνιζόµενος υποχρεούται να υποβάλλει Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου µε τα 
λοιπά δικαιολογητικά κατακύρωσης, εφόσον του ανατεθεί  η εν λόγω Παροχή 
Υπηρεσιών, από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί, µε τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα: 

 
• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24-10-2008 για την 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11-11-2008, σ.42).   

• ∆ωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης 
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 
των κρατών µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25-06-1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22-07-2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31-07-2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα. 

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C316 της 27-
11-1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 2803/2000 (Α΄ 48). 

• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα  µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης 
πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13-06-2002, για την καταπολέµηση 
της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22-06-2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής. 

• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26-10-2005, σχετικά µε την 
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση 
της τροµοκρατίας (EE L 309 της 25-11-2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε τον ν. 3691/2008 (Α΄ 166). 

• Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 05-04-2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15-04-2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε τον ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 

Το Πιστοποιητικό (έκδοσης τελευταίου τριµήνου) θα αναφέρεται, ανάλογα µε τη 
νοµική φύση του ∆ιαγωνιζόµενου, στους διαχειριστές για τις Οµόρρυθµες Εταιρείες, 
τις Ετερόρρυθµες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και τις ΙΚΕ και τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του ∆Σ για τις Ανώνυµες Εταιρείες. 

 
2.4. Πιστοποιητικό της Αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί:   
 

- Σε πτώχευση. 
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- Σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης.  
- Αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. 
- Σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού. 
- Σε αναστολή των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων ή 
- Σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
 
2.5. Υπεύθυνη   ∆ήλωση   του   Νόµου   1599/86   ότι   ο   υποψήφιος   Ανάδοχος   δεν   

είναι Βουλευτής. Η δήλωση θα γίνεται για τις Α.Ε. από τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, για τις Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. από τον ή τους ∆ιαχειριστές, για τις Ο.Ε. και 
Ε.Ε. από τα οµόρρυθµα µέλη και για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό 
πρόσωπο. 

 
2.6. Συµπληρωµένη και υπογραµµένη την Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε το 

Υπόδειγµα που   χορηγήθηκε   από   το ∆Ε∆∆ΗΕ,   σχετικά   µε   την   πλήρη   
αποδοχή   των   όρων   της ∆ιακήρυξης, των τυχόν γραπτών τροποποιήσεών τους 
από το ∆Ε∆∆ΗΕ, καθώς και σχετικά µε τη γνώση των τοπικών συνθηκών της 
Παροχής Υπηρεσιών κλπ. 

 
2.7. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας, κατά την ισχύουσα 

Νοµοθεσία, από τα οποία θα προκύπτει ότι οι Προσφέροντες είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους για καταβολή φόρων, καθώς και ως προς τις 
υποχρεώσεις τους για καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έναντι όλων των 
Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, προς τους οποίους έχουν υποχρέωση 
καταβολής φόρων, κατά την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των Προσφορών. Αν ο 
Οικονοµικός Φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, το Πιστοποιητικό πρέπει να καλύπτει τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

 
2.8. Τα έγγραφα των παραγράφων 2.2.1. α, β, γ, δ, 2.2.2. α, β, 2.2.3. α, 2.2.4. α 

2.2.7. α, και 2.4. δυνητικά µπορεί να µην προσκοµίζονται από τους 
∆ιαγωνιζόµενους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι ∆ιαγωνιζόµενοι να 
περιλάβουν οπωσδήποτε στην Υπεύθυνη ∆ήλωση (παρ. 2.6 του παρόντος 
Άρθρου) την παράγραφο 8 του αντίστοιχου Υποδείγµατος. 

 
3.    Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα περιέχει : 
 
3.1. ∆ήλωση ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος αποδέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς του τη διενέργεια λογιστικών και διαχειριστικών ελέγχων εφόσον 
κριθεί σκόπιµο από το ∆Ε∆∆ΗΕ είτε µε λογιστές της επιλογής του είτε µε 
υπαλλήλους του ∆Ε∆∆ΗΕ και αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει για το 
σκοπό αυτό κάθε πληροφορία ή επεξήγηση που θα ζητήσουν οι ελεγκτές και 
γενικότερα να τους διευκολύνει στο ελεγκτικό τους έργο. 

 
3.2. Τα ονόµατα των καταστηµάτων των τραπεζών µε τους οποίους συνεργάζονται οι 

∆ιαγωνιζόµενοι και Βεβαιώσεις των τραπεζών για τη συνεργασίας τους. 
 
3.3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο διαγωνιζόµενος θα δηλώνει τη 

σύνθεση του προσωπικού, σύµφωνα µε τα Άρθρα 6 & 7 της Σύµβασης, κατά 
ειδικότητα επαγγέλµατος, που θα συνδράµει στις υπό ανάθεση εργασίες. 
Επιπρόσθετα, θα δηλώνεται ότι το προσωπικό που θα συνδράµει στις εργασίες 
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φορτοεκφόρτωσης του υπόψη διαγωνισµού, είναι ενταγµένο στο Εθνικό Μητρώο 
Φορτοεκφορτωτών, κατά τα οριζόµενα στην υπ’αρίθµ.14366/416 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
Β’1110/9-5-13), όπως τροποποιήθηκε µε την ΥΑ 9944/734 (ΦΕΚ Β΄ 1104/2014). 

 
3.4. Πίνακα προηγούµενων Συµβάσεων στον οποίο θα αναφέρονται οι επιχειρήσεις και οι 

χώρες που οι ∆ιαγωνιζόµενοι (σε περίπτωση Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας από την 
ίδια ή τα µέλη της χωριστά)  έχουν υλοποιήσει παρόµοια Παροχή Υπηρεσιών µε τη 
ζητούµενη από τη ∆ιακήρυξη. Ο υπόψη Πίνακας εξετάζεται, επαληθεύεται και 
αξιολογείται από το ∆Ε∆∆ΗΕ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης του Φακέλου Β. 

       Ο εν λόγω Πίνακας θα πρέπει επιπλέον να αναφέρει αριθµό Σύµβασης, Περιοχή 
απασχόλησης, Συµβατικό Τίµηµα, πιστοποιηµένο ποσό και διάρκεια Σύµβασης. 

       Θα πρέπει επίσης να προσκοµισθούν Επιστολές Έντεχνης και Εµπρόθεσµης 
Εκτέλεσης από τους Κύριους των Συµβάσεων. 

 
3.5. Εάν ο ∆ιαγωνιζόµενος επικαλεσθεί την αντίστοιχη εµπειρία άλλων Φορέων, 

ανεξάρτητα από την νοµική φύση των υφιστάµενων σχέσεων µε αυτούς, οφείλει 
να αποδείξει στο ∆Ε∆∆ΗΕ, ιδίως µέσω παροχής Εγγυήσεων εκ µέρους των 
άλλων Φορέων, ότι µε τη χρήση της ικανότητάς τους θα είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη Σύµβαση επιτυχώς. Η απόδειξη των αναφεροµένων γίνεται 
καταθέτοντας Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του Νόµου 1599/86 θεωρηµένες για το γνήσιο 
της υπογραφής, του ∆ιαγωνιζόµενου και του Παρέχοντος την εµπειρία, σύµφωνα µε 
τα συνηµµένα Υποδείγµατα ή καταθέτοντας έγκυρο Ιδιωτικό Συµφωνητικό µεταξύ 
του ∆ιαγωνιζόµενου και του επικαλούµενου τρίτου, στο οποίο να δηλώνεται ότι 
και οι δύο είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της Σύµβασης. Επιπλέον, 
οφείλει να καταθέσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του Τρίτου (Πίνακα 
προηγούµενων Συµβάσεων & Επιστολές Έντεχνης και Εµπρόθεσµης Εκτέλεσης των 
Συµβάσεων, κλπ).  

 
3.6. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 6 παρ. 4, της παρούσας ∆ιακήρυξης, οι 

συµµετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, αν 
την Παροχή Υπηρεσιών θα την εκτελέσουν µόνοι τους ή/και µε Υπεργολάβο σε 
ποσοστό έως 30% του Συνολικού Συµβατικού Τιµήµατος. Επίσης, θα πρέπει να 
δηλώσουν τα στοιχεία των τυχόν Υπεργολάβων και να καταθέσουν Υπεύθυνη 
∆ήλωση αυτών περί αποδοχής. Για τους Υπεργολάβους δεν πρέπει να 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού αντίστοιχοι µε αυτούς του υποψήφιου Αναδόχου 
και θα κατατεθούν επίσης οι αντίστοιχες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις περί αποκλεισµού 
(παρ. 2.3. του παρόντος Άρθρου). 
Η ικανότητα και η εµπειρία του Υπεργολάβου θα πρέπει να είναι ανάλογη µε του 
Αναδόχου και να αποδεικνύεται όπως αναφέρεται στην παρ. 3.4.. 

 
3.7.  Αν κάποιος συµµετέχων δηλώσει ότι θα εκτελέσει την Παροχή Υπηρεσιών και µε 

Υπεργολάβο και ο Υπεργολάβος συµµετάσχει στο ∆ιαγωνισµό µε ανεξάρτητη 
Προσφορά, τότε θα αποκλείονται του ∆ιαγωνισµού και ο συµµετέχων και ο 
Υπεργολάβος. 

 
4.  Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονοµική Προσφορά) θα περιέχει : 
 
Το συνηµµένο Υπόδειγµα (Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς) που χορηγείται από την 
Υπηρεσία, µε το οποίο ο ∆ιαγωνιζόµενος θα υποβάλλει την Προσφορά του, 
συµπληρώνοντας το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί του 
Τιµολογίου της Υπηρεσίας. Η συµπλήρωση του Εντύπου πρέπει να είναι σαφής, 
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ευδιάκριτη και να γίνεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν υπάρχει ασυµφωνία της 
αριθµητικής και της ολόγραφης τιµής θα υπερισχύει η ολόγραφη. 
 
Χειρόγραφη Οικονοµική Προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα απορρίπτεται. 
Σε περίπτωση Ένωσης ή Σύµπραξης Επιχειρήσεων θα υποβληθεί και Πίνακας 
Κατανοµής Τιµήµατος. 
 
Οικονοµικές Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον Προϋπολογισµό της Υπηρεσίας δεν 
θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείεται ο ∆ιαγωνιζόµενος. 
 
5. O ∆Ε∆∆ΗΕ δύναται να ζητά διευκρινίσεις ή συµπλήρωση εγγράφων και 

δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών. Αυτή η 
δυνατότητα αφορά τα δικαιολογητικά συµµετοχής, την Τεχνική Προσφορά και την 
Οικονοµική Προσφορά. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις ζητούνται υποχρεωτικά από το 
∆Ε∆∆ΗΕ εφόσον επίκειται αποκλεισµός του Προσφέροντα λόγω ασαφειών των 
δικαιολογητικών και εγγράφων της Προσφοράς του. 

 
6. Σε περίπτωση µη υποβολής των Φακέλων Προσφορών όπως αναλυτικά αναφέρεται 

στο παρόν Άρθρο ως προς το περιεχόµενό τους, η Προσφορά θα θεωρείται τυπικά 
µη αποδεκτή και θα αποκλείεται ο ∆ιαγωνιζόµενος. 

 
7. Παράλειψη υποβολής της Εγγύησης Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό ή οποιουδήποτε από 

τα παραπάνω στοιχεία (του Άρθρου 7),  αποτελεί αιτία τυπικής απόρριψης της 
Προσφοράς και επιστροφής στους ∆ιαγωνιζοµένους από την Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού κλειστών των Φακέλων Οικονοµικής Προσφοράς. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η παραλαβή των Προσφορών θα γίνει σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, ώρα και τόπο 
από την Επιτροπή Αποσφράγισης – Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού που θα συστήσει ο 
∆Ε∆∆ΗΕ. Προσφορές που θα αποστέλλονται ταχυδροµικά ή µέσω εταιρειών 
διακίνησης εντύπων λαµβάνονται υπόψη εφόσον παραδοθούν µέχρι την πιο πάνω 
ηµέρα και ώρα στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που ορίζεται στο Άρθρο 1 της 
"Πρόσκλησης". 

2. Η Επιτροπή παραλαµβάνει  τις Προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων από την Υπηρεσία του 
Πρωτοκόλλου και καταγράφει την επωνυµία τους στο Πρακτικό Αποσφράγισης 
Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης.  

3. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ µε τη σειρά µε 
την οποία έχουν καταγραφεί οι ∆ιαγωνιζόµενοι και ελέγχει την ύπαρξη των 
ΦΑΚΕΛΩΝ Α, Β και Γ.  Εάν µέσα στο ΦΑΚΕΛΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν ανεβρεθούν και  
οι τρείς Φάκελοι, τότε η Προσφορά δε γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως 
απαράδεκτη. 

4.  Μετά, αποσφραγίζονται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α και ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β, µονογράφονται όλα τα 
έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται αν τα σχετικά έγγραφα   
αναγράφονται και στον Πίνακα Περιεχοµένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο 
∆ιαγωνιζόµενος. 
Μετά την καταγραφή όλων των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α και του ΦΑΚΕΛΟΥ Β η 
Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς, αποφασίζει για όσους τυχόν 
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θα πρέπει να αποκλεισθούν και συντάσσει τα σχετικά πρακτικά µε βάση τους όρους 
του ∆ιαγωνισµού και ανακοινώνει εγγράφως τα ονόµατα αυτών που αποκλείστηκαν 
από την παραπέρα διαδικασία του ∆ιαγωνισµού, καθώς και τους λόγους που 
αποκλείστηκε καθένας από αυτούς. Τα ως άνω κοινοποιούνται προσηκόντως στους 
συµµετέχοντες. Επί του αποτελέσµατος της αξιολόγησης των Φακέλων A 
(∆ικαιολογητικά Συµµετοχής») και Β («Τεχνική Προσφορά») θα εκδίδεται µία ενιαία 
Πράξη αυτής και θα αξιολογούνται οι Οικονοµικές Προσφορές των Τυπικά και 
Τεχνικά Αποδεκτών Προσφορών. 

 
5. Σε κάθε ∆ιαγωνιζόµενο που αποκλείστηκε από την Επιτροπή θα επιστρέφεται, επί 

αποδείξει, σφραγισµένος όπως υποβλήθηκε ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ καθώς και η Εγγυητική 
Επιστολή Συµµετοχής. Η επιστροφή αυτή πραγµατοποιείται µετά τη λήξη της 
προθεσµίας που καθορίζεται στο Άρθρο 11 του παρόντος για υποβολή Ενστάσεων, 
εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος που αποκλείστηκε  δεν έχει υποβάλει Ένσταση. Επίσης 
µπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν από τη λήξη της προθεσµίας αυτής, 
εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος δηλώσει εγγράφως στον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι 
παραιτείται από το δικαίωµα υποβολής Ενστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα επιστραφούν στο 
∆ιαγωνιζόµενο µετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης του ∆Ε∆∆ΗΕ, επί 
της Ένστασής του. Τα στοιχεία των Φακέλων Α και Β, πλην της Εγγυητικής 
Επιστολής Συµµετοχής, θα κρατηθούν από το ∆Ε∆∆ΗΕ κατά την κρίση του. 

 
6.  Μετά την αξιολόγηση των Φακέλων Α και Β των Προσφορών διαµορφώνεται ο 

κατάλογος των τυπικά και τεχνικά αποδεκτών Προσφορών, ο οποίος οριστικοποιείται 
µετά και την εκδίκαση τυχόν Ενστάσεων. Σε περίπτωση αποκλεισµού κάποιου 
∆ιαγωνιζοµένου ενεργοποιείται αντίστοιχα η παράγραφος 5 του παρόντος Άρθρου 
επιστρέφοντας στο ∆ιαγωνιζόµενο το Φάκελο Γ και την Εγγυητική Επιστολή 
Συµµετοχής. 

 
7.  Ακολούθως αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, µονογράφονται και αριθµούνται όλα τα 

έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν µε δύο αριθµούς από τους οποίους ο πρώτος 
αντιστοιχεί στον αριθµό της Προσφοράς και ο δεύτερος (µε πρόθεµα Γ) αντιστοιχεί 
στον αριθµό του εγγράφου και ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόµενους τα 
κύρια, κατά την  κρίση της Επιτροπής Αποσφράγισης, οικονοµικά στοιχεία των 
Προσφορών. 

 
8. Η αποσφράγιση διενεργείται παρουσία των εκπροσώπων των ∆ιαγωνιζοµένων οι 

οποίοι παρευρίσκονται εφόσον το επιθυµούν. 
 
9.  Επιτρέπεται η πρόσβαση των συµµετεχόντων στα στοιχεία των Προσφορών, κατά 

τις φάσεις της κάθε αποσφράγισης και της προσκόµισης των δικαιολογητικών, πλην 
εµπιστευτικών – απορρήτων στοιχείων, εφόσον οι ∆ιαγωνιζόµενοι που 
επικαλούνται την ύπαρξη τέτοιων στοιχείων στην Προσφορά τους αναφέρουν τις 
διατάξεις νόµων ή διοικητικών πράξεων που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της 
συγκεκριµένης πληροφορίας. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά µε την τιµή µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την Οικονοµική 
Προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής Προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 

 



 

 
 
                                                                              
  14/18 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών 

1. Ο ∆ιαγωνισµός για ανάδειξη Αναδόχου, ικανού για την έγκαιρη, έντεχνη και άρτια 
Παροχή Υπηρεσιών της ∆ιακήρυξης, γίνεται µεταξύ των τυπικά, τεχνικά και 
οικονοµικά αποδεκτών Προσφορών και το µοναδικό κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά µε βάση το µεγαλύτερο ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες µονάδες, επί των τιµών του Τιµολογίου του 
∆Ε∆∆ΗΕ.  

   Σε περίπτωση  που θα υποβληθούν περισσότερες της µιας Προσφοράς µε την 
ίδια ακριβώς χαµηλότερη τιµή,  ο Ανάδοχος θα αναδειχθεί µετά από κλήρωση που 
θα διεξαχθεί µεταξύ των ισότιµων Προσφορών, η οποία διενεργείται παρουσία 
τους. 

 
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή, προβαίνει σε αξιολόγηση των δικαιολογητικών και στοιχείων 

του ∆ιαγωνιζόµενου µε το  χαµηλότερο τίµηµα, προκειµένου να διαπιστώσει αν η 
Προσφορά του ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης όσον αφορά τη 
δυνατότητα του να εκτελέσει την Παροχή Υπηρεσιών. 

 
3. Στα πλαίσια της παραπάνω εξέτασης η Επιτροπή Αποσφράγισης - Αξιολόγησης, εφόσον 

το κρίνει σκόπιµο,  µπορεί να διενεργεί λογιστικούς και διαχειριστικούς ελέγχους, 
να ζητά πληροφορίες  από   άλλες   πηγές, να   λαµβάνει   υπόψη   και   να συνεκτιµά, 
κατά την κρίση της, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που µπορεί να επηρεάσει την 
έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και να ζητά συµπληρωµατικές 
διευκρινίσεις από  τους  ∆ιαγωνιζόµενους,   υπό  τον   όρο   ότι   οι   διευκρινίσεις   
αυτές   δεν   αποτελούν περίπτωση αντιπροσφοράς. 

 
4. Εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος που προσφέρει την Προσφορά µε τη χαµηλότερη τιµή, δεν 

πληροί τις προϋποθέσεις, εξετάζεται η αµέσως επόµενη, στη σειρά κατάταξης, 
Προσφορά και ούτω καθεξής, ώστε να εξευρεθεί ο Ανάδοχος που θα εξασφαλίσει την 
έγκαιρη, άρτια και οικονοµική εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

Λόγοι Αποκλεισµού 

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ αποκλείει υποχρεωτικά έναν οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή σε 
διαδικασία σύναψης Σύµβασης, όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους  λόγους, που αναφέρονται στο Άρθρο 7 παρ. 2.3 των 
Όρων και Οδηγιών. 
 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
∆ιαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον   ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και γ) στις περιπτώσεις των ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) το ∆ιαχειριστή. 

 
Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης Σύµβασης οποιοσδήποτε 
οικονοµικός φορέας, εάν ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό 
έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, 
σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία.  
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
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καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Ο λόγος αποκλεισµού 
παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας 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. 

 
Παρέκκλιση από τους παραπάνω λόγους αποκλεισµού µπορεί να χορηγείται, για 
επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, και σε περιπτώσεις που 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 αποτροπής της οφειλής. 
 
Ο ∆Ε∆∆ΗΕ αποκλείει προαιρετικά έναν οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή σε 
διαδικασία σύναψης Σύµβασης, για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
 
α) αν έχει περιέλθει σε γνώση τους αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς µε βάση την περιβαλλοντική και την εργατική 
νοµοθεσία, 
 
β) αν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου,  
 
γ) αν η Υπηρεσία διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 
ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισµού,  
 
δ) αν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων δεν µπορεί να θεραπευθεί 
αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
 
ε) αν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των 
οικονοµικών φορέων κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης Σύµβασης, κατά 
τα οριζόµενα στο Άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, 
λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
 
στ) αν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
Σύµβασης, προηγούµενης Σύµβασης µε το ∆Ε∆∆ΗΕ ή προηγούµενης Σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 
Σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  
 
ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές,  
 



 

 
 
                                                                              
  16/18 

 

η) αν ο οικονοµικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης 
Σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  
 
θ) εάν η Υπηρεσία µπορεί να αποδείξει, µε τα κατάλληλα µέσα, ότι ο οικονοµικός 
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβάλω 
την ακεραιότητά του. 
 
Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που συνιστούν 
λόγους αποκλεισµού 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

Ενστάσεις ∆ιαγωνιζοµένων 

1. Οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς δικαιούνται να προσβάλουν µε Ένσταση 
εκτελεστές πράξεις του ∆Ε∆∆ΗΕ που σχετίζονται µε τις διαδικασίες επιλογής, 
τις οποίες θεωρούν ότι θίγουν µη νόµιµα τα συµφέροντά τους. 

 
2. Οι Ενστάσεις υποβάλλονται στο ∆Ε∆∆ΗΕ/∆ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής 

(Αριστείδου 5-7, 105 59 Αθήνα). 
 
3. Η εκδίκαση των Ενστάσεων γίνεται από τα αρµόδια όργανα του ∆Ε∆∆ΗΕ τα 

οποία γνωστοποιούν εγγράφως στους οικείους ενιστάµενους τις αποφάσεις 
τους. 

      
Συγκεκριµένα : 
 
- Ενστάσεις κατά της ∆ιακήρυξης ή της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

υποβάλλονται το αργότερο στο ήµισυ του χρόνου µεταξύ της τελευταίας 
δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης ή της Πρόσκλησης και της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας Προσφορών. 
 

- Ενστάσεις κατά κάθε άλλης πράξης των Οργάνων του ∆Ε∆∆ΗΕ που θα 
διεξάγουν το διαγωνισµό θα υποβάλλονται εντός προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης στον οικονοµικό φορέα. 

 
- Τα αρµόδια όργανα του ∆Ε∆∆ΗΕ αποφασίζουν εντός προθεσµίας δέκα (10) 

ηµερών από την υποβολή της Ένστασης, µετά την πάροδο της οποίας η 
Ένσταση θεωρείται απορριφθείσα. 

 
4. ∆ιαµαρτυρία οποιασδήποτε άλλης µορφής, σε οποιαδήποτε φάση του 

∆ιαγωνισµού, δεν αναστέλλει τη διαδικασία του, αλλά τίθεται υπόψη µόνο 
στο Υπηρεσιακό Όργανο που θα κατακυρώσει το ∆ιαγωνισµό. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο 
Κατακύρωση – Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 

1.  Ο ∆ιαγωνισµός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσµά του από τα 
εξουσιοδοτηµένα όργανα του ∆Ε∆∆ΗΕ. Η εγκριτική απόφαση περιλαµβάνει 
και τυχόν βελτιώσεις της Προσφοράς που γίνονται δεκτές από το 
∆ιαγωνιζόµενο. 

2. Η κατακύρωση ανάθεσης της Παροχής Υπηρεσιών γνωστοποιείται στον 
Ανάδοχο µε επιστολή µε την οποία καλείται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών να 
προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν  
προσέλθει στην ως άνω  προθεσµία  ο ∆Ε∆∆ΗΕ δικαιούται να τον κηρύξει 
έκπτωτο. 

3. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει το ∆ιαγωνισµό : 

α. αν η διαδικασία διεξήχθη χωρίς τήρηση των προβλεποµένων κανόνων µε συνέπεια 
τον επηρεασµό του αποτελέσµατος, 

β. αν το αποτέλεσµα είναι µη ικανοποιητικό, 

γ. αν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής, 

δ. αν µεταβλήθηκαν οι ανάγκες του. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Κατάρτιση Σύµβασης 

Η Σύµβαση για την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσιών καταρτίζεται µε βάση τους 
όρους της ∆ιακήρυξης και την Προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτά τελικά 
διαµορφώθηκαν και  εγκρίθηκαν από το αρµόδιο όργανο του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 

Επιφυλάξεις και ∆ικαιώµατα ∆Ε∆∆ΗΕ 

1. Η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό (υποβολή Προσφοράς) ισοδυναµεί µε δήλωση του 
∆ιαγωνιζόµενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων καθώς και όλων των στοιχείων και 
Τευχών του ∆ιαγωνισµού. 

 
2. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί   το   δικαίωµα   να   µεταθέσει   την   ηµεροµηνία   υποβολής 

Προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της ∆ιακήρυξης.  
Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαµβάνονται σε Συµπλήρωµα της ∆ιακήρυξης,  
έκδοση του οποίου θα δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 
3. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καµία περίπτωση, να αποζηµιώσει  

τους ∆ιαγωνιζόµενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζηµιά που θα έχουν υποστεί για 
την προετοιµασία και υποβολή της Προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δε 
θα γίνει δεκτή η Προσφορά τους ή θα αναβληθεί ή µαταιωθεί ο ∆ιαγωνισµός σε 
οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια 
αυτοί που συµµετέχουν στον ∆ιαγωνισµό και υποβάλλουν Προσφορά, ανεξάρτητα 
αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωµα κατά του 
∆Ε∆∆ΗΕ από τη ∆ιακήρυξη αυτή και τη συµµετοχή τους στον ∆ιαγωνισµό. 
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4. Η Προσφορά των ∆ιαγωνιζόµενων, η οποία υποβάλλεται µε βάση τους Όρους της 
∆ιακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς το ∆Ε∆∆ΗΕ και όχι ως αποδοχή πρότασής 
της. 

5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της Προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε 
εγγράφου, δεν δίνει το δικαίωµα στον ∆ιαγωνιζόµενο να την επικαλεστεί 
προκειµένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεων του. 

6. Οι Όροι και οι περιορισµοί που αφορούν στην υποβολή των Προσφορών είναι προς 
όφελος του ∆Ε∆∆ΗΕ,  ο οποίος δικαιούται να παραιτηθεί απ' αυτούς, χωρίς αυτό 
να δηµιουργεί κανένα δικαίωµα στους ∆ιαγωνιζόµενους ή σε άλλους τρίτους. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 

∆ιασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νοµοθεσίας 

1. Ο Ανάδοχος, καθώς και οι τυχόν Υπεργολάβοι του, υποχρεούνται να τηρούν 
απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το 
προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης,    
συµπεριλαµβανοµένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νοµίµων αποδοχών, 
οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων 
από την οικεία συλλογική σύµβαση εργασίας, της τήρησης του νοµίµου ωραρίου, 
της καταβολής των εκ του νόµου προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών του  
προσωπικού  τους,  της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των 
εργαζοµένων κλπ. 

 
2.  Σε περίπτωση διαπίστωσης καθ’ υποτροπή παραβίασης των εργασιακών και 

ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων του Αναδόχου ή/και των 
Υπεργολάβων, που απασχολούνται στα πλαίσια της Σύµβασης, ο ∆Ε∆∆ΗΕ διατηρεί 
το δικαίωµα καταγγελίας της Σύµβασης και µόνο για το λόγο αυτό, 
διατηρουµένων σε ισχύ των λοιπών διατάξεων που προβλέπουν την καταγγελία 
της Σύµβασης.   

ΑΡΘΡΟ 16ο 
∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 

Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 

ΓΙΑ  TO ∆Ε∆∆ΗΕ 


