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                            ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Η ΜΟΝΟΜΕΣΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

διακθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 44.865,28€ 

χωρίσ το Φ.Π.Α. 24% για τθν Υπθρεςία «Υπθρεςίεσ Αςφάλειασ/Φφλαξθσ των ανοικτϊν και κλειςτϊν 

εγκαταςτάςεων του Ράρκινγκ ζναντι αεροδρομίου Νίκοσ Καηαντηάκθσ τθσ εταιρείασ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.» 

ςφμφωνα µε τα προβλεπόμενα από τισ:  

  

Ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

1.  Σου άρκρου 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 

Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2.  Σου άρκρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 

και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ. 

3. Σθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 

του Ν. 3536/2007. 

4. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του 

άρκρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του 

Ν. 4412/2016. 

5. Σθν αναγκαιότθτα τθσ Τπθρεςίασ: «Τπθρεςία για τθν Αςφάλεια/Φφλαξθ των ανοικτϊν και κλειςτϊν 

εγκαταςτάςεων του Πάρκινγκ ζναντι αεροδρομίου Νίκοσ Καηαντηάκθσ   τθσ εταιρείασ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..». 

Αποφάςεισ : 

6.  Σθν υπϋ αρικμόν 118/2018, Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  με τθν οποία 

εγκρίκθκε θ δαπάνθ και θ παροφςα διακιρυξθ. 

7.  Σισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τθ υγγραφι Τποχρεϊςεων ,   τον Ενδεικτικό  Προχπολογιςμό (Αρ.πρωτ: 

1596/18).που επιςυνάπτονται. 

8. Σθν 118/2018, Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου με τθν οποία ςυςτάκθκε θ επιτροπι 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

9. Σθν μελζτθ θ οποία ςυντάχκθκε για τθν παροχι υπθρεςίασ που αφορά τθν φφλαξθ των ανοικτϊν 

και ςτεγαςμζνων χϊρων που ευρίςκονται εντόσ των εγκαταςτάςεων του Ράρκινγκ ζναντι αεροδρομίου 

Νίκοσ Καηαντηάκθσ, τθσ εταιρείασ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. για χρονικό διάςτθμα 12 Μθνϊν. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ /ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΘΟ 1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ ανάκεςθ υπθρεςίασ που αφορά τθν φφλαξθ όλων των  

ανοικτϊν και ςτεγαςμζνων χϊρων του Ράρκινγκ ζναντι αεροδρομίου Νίκοσ Καηαντηάκθσ, τθσ εταιρείασ 

ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε.. 

 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177   
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr    
 

 
Ηπάκλειο,  15/10/2018 
Aπ. Ππωη.: 1706 
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Ειδικότερα θ υπθρεςία αφορά: Τθ φφλαξθ από Δευτζρα ζωσ Κυριακι, τισ ϊρεσ 23:00 – 07:00, ιτοι 

δυο βάρδιεσ με ζνα άτομο ςτθν κακεμιά από αυτζσ.     

Συνολικά για τθν φφλαξθ  των  ανοικτϊν και ςτεγαςμζνων χϊρων που ευρίςκονται εντόσ των 

εγκαταςτάςεων του Ράρκινγκ ζναντι αεροδρομίου Νίκοσ Καηαντηάκθσ, τθσ εταιρείασ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., 

απαιτοφνται δφο (2)  άτομα  για να καλυφκοφν οι  βάρδιεσ από Δευτζρα – Κυριακι. 

  

Σο ωράριο εργαςίασ των φυλάκων, είναι ευκφνθ του αναδόχου ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 

και πρζπει να ςυμφωνθκεί με τθν αρμόδια διεφκυνςθ  τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ ςφμφωνα με τισ λειτουργικζσ και 

λοιπζσ  ανάγκεσ του Πάρκινγκ ζναντι αεροδρομίου Νίκοσ Καηαντηάκθσ.  

 Σθν παρακολοφκθςθ των εγκαταςτάςεων και µε πεηζσ περιπολίεσ  κατά τισ νυχτερινζσ ϊρεσ.  

 

Ειδικότερα για τισ υπθρεςίεσ αςφάλειασ των ανοικτϊν και ςτεγαςμζνων χϊρων του Ράρκινγκ : 

α. Η επιτιρθςθ και φφλαξθ των κινθτϊν και ακινιτων περιουςιακϊν ςτοιχείων εντόσ και εκτόσ του 

περιβάλλοντοσ χϊρου κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ ςε 8ωρθ βάςθ *23:00 ζωσ 07:00+, ανεξαρτιτωσ 

αργιϊν, αββάτου και Κυριακισ. 

β.  Η αποτροπι δθμιουργίασ επειςοδίων ι κινδφνων για το πάςθσ κατθγορίασ προςωπικό και πελάτεσ του 

Πάρκινγκ κακϊσ και για τθν κινθτι ι ακίνθτθ περιουςία. ε περίπτωςθ πρόκλθςθσ επειςοδίων ι 

κινδφνων, θ άμεςθ αντιμετϊπιςθ και θ προςταςία του προςωπικοφ, των πελατϊν, των επιςκεπτϊν και 

τθσ περιουςίασ τθσ Μονομετοχικισ Δθμοτικισ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ Ηρακλείου «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.». 

γ. Οι χϊροι κατά τουσ οποίουσ το προςωπικό κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ 8ωρθσ αςφάλειασ μονισ βάρδιασ 

των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων του Πάρκινγκ, κα αφοροφν Τπθρεςίεσ Αςφάλειασ ςτα ακόλουκα 

ςθμεία : 

 1. Περιμετρικι Φφλαξθ των χϊρων του Πάρκινγκ κακ’ όλθ τθν διάρκεια του 8ϊρου *23:00 ζωσ 07:00+. 

 2. Φφλαξθ του ςθμείου ειςόδου, κεντρικι πφλθ, του Πάρκινγκ κακ’ όλθ τθν διάρκεια του 8ϊρου *23:00 

ζωσ 07:00+. 

 

        Σθν χρθςιμοποίθςθ προςωπικοφ το οποίο είναι εκπαιδευμζνο ϊςτε να επιτυγχάνεται µε τον καλφτερο 

τρόπο θ αποτροπι πικανϊν απειλϊν, όπωσ:  

 Είςοδοσ µθ εξουςιοδοτουμζνων (πεηϊν- οχθμάτων) ςτο χϊρο  

 Κλοπζσ υλικϊν, Φκορζσ - βανδαλιςμοί  

 Δολιοφκορζσ  

 Σρομοκρατικζσ ενζργειεσ  

 Φυςικζσ καταςτροφζσ  

 Κίνδυνοι κατά του προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν  

 Σθν εφαρμογι όλων των ςυμπλθρωματικϊν μζτρων που απαιτοφνται για διαχείριςθ ζκτακτων 

αναγκϊν.  

  

ΑΘΟ 2. ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ  

  

Ο  υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται:  

  

 να τθρεί βιβλίο ςυμβάντων ςε κάκε πόςτο, όπου κα καταγράφονται θ ζναρξθ ανάλθψθσ και λιξθσ 

τθσ υπθρεςίασ  κάκε φφλακα, τα τυχόν ςυμβάντα, κακϊσ και διαπιςτϊςεισ φφλαξθσ ι περιπολίασ 



 

Σελίδα 3/20  

ςε κάκε κζςθ φφλαξθσ.  Σο βιβλίο αυτό κα ελζγχεται και κα κεωρείται περιοδικά από τθν αρμόδια 

υπθρεςία τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.  

  

 Για λόγουσ αςφαλείασ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθ ΔΕΡΑΝΑΛ ΑΕ για το προςωπικό 

που κα απαςχολείται με τθν υποβολι κατάςταςθσ προςωπικοφ με τα πλιρθ ςτοιχεία ταυτότθτασ ι 

τθσ άδειασ εργαςίασ (και φωτοαντίγραφα αυτϊν). Επίςθσ ενθμζρωςθ πρζπει να γίνεται ςε 

περίπτωςθ τυχόν αλλαγϊν προςωπικοφ πριν τθν χρθςιμοποίθςι του και ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Δ/νςθσ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.  

  

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία 

(Εργατικι Νομοκεςία) και τισ διατάξεισ για αμοιβζσ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικϊν παροχϊν, 

αποηθμιϊςεων, φόρων κ.λ.π., ευκφνεται δε ζναντι των ελλθνικϊν αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε 

υποχρζωςθσ που προκφπτει από αυτζσ. Επίςθσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει όλεσ του τισ υποχρεϊςεισ 

απζναντι ςτο Δθμόςιο, ΙΚΑ, τον Διμο και  κάκε τρίτο και να παραδίδει κάκε μινα αντίγραφα 

μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων και αποδεικτικά κατακζςεωσ ςτουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ των 
εργαηομζνων ςτθν αρμόδια διεφκυνςθ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.  

  

 Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τουσ κάκε είδουσ κανόνεσ που αφοροφν το απαςχολοφμενο απ' αυτόν 

προςωπικό, είτε αυτοί απορρζουν από τθν εργατικι νομοκεςία (άδειεσ ανυπαίτιου κωλφματοσ 

κλπ.) είτε από τθν αςφαλιςτικι νομοκεςία κρατιςεισ υπζρ αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν, εργατικά 

ατυχιματα κλπ.), είτε από Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ (κακοριςμόσ μιςκϊν και θμερομιςκίων 

κλπ.), είτε από άλλουσ γενικοφσ κανόνεσ (ωράριο εργαςίασ κλπ.). Για κάκε πράξθ ι παράλειψθ του 

αναδόχου ευκφνεται  ο ίδιοσ αποκλειςτικά.    

  

 Η ΔΕΡΑΝΑΛ ΑΕ δεν κα φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ εργατικοφ ατυχιματοσ. Ωςαφτωσ, δεν κα 

φζρει καμία απολφτωσ αςτικι ι ποινικι ευκφνθ ςε περίπτωςθ πρόκλθςθσ ατυχιματοσ ςε τρίτουσ, 
ευκφνθ τθν οποία αναπλθρϊνει κακ' ολοκλθρίαν ο ανάδοχοσ.  

  

 Ο Τπεφκυνοσ του αναδόχου υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με τθν αρμόδια διεφκυνςθ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ 

ΑΕ., για τθν εκπόνθςθ και εφαρμογι μζτρων αςφαλείασ, για περιπτϊςεισ  εκτάκτων γεγονότων ι 

εκδθλϊςεων ι άλλων εντόσ των εγκαταςτάςεων του Πάρκινγκ ζναντι αεροδρομίου Νίκοσ 

Καηαντηάκθσ, τθσ εταιρείασ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., που δεν είναι αρμοδιότθτασ τθσ ΕΛ.Α, εφαρμόηει τα 

εγκεκριμζνα ςχζδια αςφαλείασ και υποχρεοφται μετά από ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ δ/νςθσ για 
πραγματοποίθςθ αςκιςεων  εφαρμογισ (επί των ςχεδίων) τουλάχιςτον ανά τετράμθνο.  

  

 Σο προςωπικό του αναδόχου ςε περίπτωςθ εξακρίβωςθσ τζλεςθσ ποινικϊν αδικθμάτων κατά τθν 

εκτζλεςθ των κακθκόντων του, ενθμερϊνει άμεςα τισ αρμόδιεσ  αςτυνομικζσ αρχζσ και τισ υπθρεςίεσ 
αςφαλείασ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  

  

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί εγγράφωσ και εγκαίρωσ ςε κάκε μζλοσ του απαςχολοφμενου 

προςωπικοφ του ότι : Ουδεμία εξάρτθςθ και εργαςιακι ι άλλθ νόμιμθ ςχζςθ ζχει με τθν ΔΕΡΑΝΑΛ 

Α.Ε, ζναντι αυτοφ του προςωπικοφ κα υπζχει αυτόσ και μόνον όλεσ τισ εκ του νόμου και τθσ 
ςφμβαςθσ ποινικζσ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ.  

  

 Ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ ηθμιάσ ι βλάβθσ που κα 

προκλθκεί ςτο προςωπικό και ςτουσ χϊρουσ φφλαξθσ, εφ’ όςον αυτι οφείλεται ςε υπαιτιότθτα των 

υπαλλιλων του ιδίου (αναδόχου) ι των εργαςιϊν του. Ο απαιτοφμενοσ κατά νόμο εξοπλιςμόσ, 
ατομικά εφόδια και εξειδικευμζνοσ ρουχιςμόσ του προςωπικοφ φφλαξθσ, επιβαρφνει τον ανάδοχο.  

  

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ και παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία 

που κα παρατθρείται και γνωςτοποιείται ς’ αυτόν από το αρμόδιο τμιμα τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Εάν ο 

ανάδοχοσ δεν φροντίηει ςφμφωνα με τα ανωτζρω για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι 
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παράλειψθσ ι πλθμμελοφσ εργαςίασ, κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα ποςοφ ζωσ και του 50% τθσ 

μθνιαίασ αμοιβισ προ κρατιςεων, ανάλογα με τθν βαρφτθτα τθσ πράξεωσ ι παραλείψεωσ κατά 

τθν ελεφκερθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, παρακρατοφμενθ από τθ μθνιαία αμοιβι. Σε περίπτωςθ 

υποτροπισ θ πιο πάνω ριτρα διπλαςιάηεται, τθσ Υπθρεςίασ διατθροφςθσ το δικαίωμα καταγγελίασ 

τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του αναδόχου ζκπτωτου.  

  

  

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά προςωπικό το οποίο να είναι 

αςφαλιςμζνο, ειδικευμζνο, υγιζσ, άριςτο ςτθν ειδικότθτα του. Εγγυάται ότι δεν κα απαςχολιςει ι 
κα εκμεταλλευκεί ανιλικουσ κάτω των 18 ετϊν ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι και διεκνι νομοκεςία.   

  

 Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ, να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν αςφάλεια  και 

υγιεινι του προςωπικοφ που απαςχολεί για τισ εργαςίεσ του ςτουσ χϊρουσ του Πάρκινγκ ζναντι 

αεροδρομίου Νίκοσ Καηαντηάκθσ, τθσ εταιρείασ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ι 
ηθμιϊν, ςε οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα.   

  

 Σο προςωπικό του αναδόχου που απαςχολείται ςτθν φφλαξθ των εγκαταςτάςεων του Πάρκινγκ ζναντι 

αεροδρομίου Νίκοσ Καηαντηάκθσ, τθσ εταιρείασ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα, 

υποχρεοφται πζραν των άλλων και να εκτελεί κάκε εντολι από τθν αρμόδια διεφκυνςθ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ 

Α.Ε. ι του Δ τθσ, που αφορά τθν φφλαξθ και αςφάλεια του ανκρϊπινου δυναμικοφ, κεατϊν, 

επιςκεπτϊν  αλλά και των εγκαταςτάςεων του Πάρκινγκ ζναντι αεροδρομίου Νίκοσ Καηαντηάκθσ, τθσ 

εταιρείασ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.,.  

  

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων 

και να είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ  ζναντι όλων ποινικά, αςτικά και διοικθτικά για 

κάκε ατφχθμα που ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του. Διευκρινίηεται ρθτά, ότι θ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., δεν 

ζχει καμία αςτικι ι ποινικι ι οποιαδιποτε άλλθ ευκφνθ για κάκε 

 
 και άψογο ςτθ ςυμπεριφορά του προσ το λοιπό προςωπικό τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. αλλά και προσ τρίτουσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικακιςτά αμζςωσ και χωρίσ αντιρριςεισ και χρονοτριβι κάκε μζλοσ 

του προςωπικοφ του, το οποίο κα κρικεί δικαιολογθμζνα από τθν αρμόδια διεφκυνςθ ι το Δ τθσ 

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ωσ «ακατάλλθλο» για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι για οποιονδιποτε λόγο, μόλισ 
ειδοποιθκεί ςχετικά,(εγγράφωσ) από τθν ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..   

  

 Απαγορεφεται θ αναδοχι από άλλο πρόςωπο οποιονδιποτε δικαιωμάτων του αναδόχου που κα 

απορρζουν από τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί και θ εκχϊρθςθ και ενεχυρίαςθ οποιονδιποτε 

απαιτιςεων του αναδόχου.  

  

 Για τθν φφλαξθ, κα χρθςιμοποιείται υποχρεωτικά προςωπικό του αναδόχου και όχι άλλθσ εταιρείασ.  

  

 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, 

που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο προσ το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

  

αξίωςθ εκ μζρουσ οιουδιποτε μιςκωτοφ του αναδόχου και θ υποχρζωςθ τθσ εξαντλείται πλιρωσ  

 
μ ε τθν καταβολι τθσ κατά μινα αμοιβισ του αναδόχου.  

 
   

  

  Η Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε  

άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.   

  

  Σο απαςχολοφμενο από τον ανάδοχο προςωπικό, οφείλει να είναι  ζνςτολο κατά τα προβλεπόμενα     
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 Ο ανάδοχοσ εγγυάται ότι το Ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ 

προκιρυξθσ, τθσ ςφμβαςθσ και τθσ προςφοράσ του ι όπωσ κα υποδειχκεί από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου.  

  

 Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να επικαλεςκεί λόγο ανωτζρασ βίασ για τθ μθ εμπρόκεςμθ και ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ εκτζλεςθσ αυτισ, οφτε δφναται να απαλλαγεί από τισ υποχρεϊςεισ που 

τον βαρφνουν από τθ ςφμβαςθ, εάν δεν επικαλεςκεί και αποδείξει τα περιςτατικά τθσ ανωτζρασ 
βίασ, εντόσ 15 εργάςιμων θμερϊν  από τότε που ζλαβαν χϊρα τα περιςτατικά αυτά.  

  

 Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει  τθν υποχρζωςθ να μεριμνιςει ϊςτε να αποφφγει περίπτωςθ κενϊν ςτο 
προςωπικό του ςε περίπτωςθ απεργίασ του ανωτζρω προςωπικοφ.  

  

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτον Ζλεγχο και επιτιρθςθ των επί μζρουσ εγκαταςτάςεων, µε ςυχνζσ 

περιπολίεσ εντόσ τθσ  εςωτερικισ περιμζτρου τουσ και εντόσ των κτθρίων τουσ. Κατά τθ διάρκεια των 

περιπολιϊν ο φφλακασ κα ζχει αςφαλίςει το χϊρο φφλαξθσ του και κα φζρει μαηί του φακό και 
κινθτό τθλζφωνο ι ενδοεπικοινωνία.  

  

 Το προςωπικό αςφαλείασ απαιτείται να κατζχει άδεια εργαςίασ Α'  κατθγορίασ ανάλογθ με τισ 

δραςτθριότθτεσ που πρόκειται να αςκιςει. Η άδεια εργαςίασ εκδίδεται από τθν Αςτυνομικι 

Διεφκυνςθ του νομοφ ι τθ Διεφκυνςθ Αςφάλειασ του τόπου κατοικίασ του. (Αντίγραφα ςχετικϊν 
αδειϊν κατατίκενται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ αναδόχου)  

  

 Να φζρουν ςτθν επωνυμία τουσ τθ φράςθ «ιδιωτικι επιχείρθςθ παροχισ υπθρεςιϊν αςφαλείασ» 
και ςτα ζγγραφά τουσ τον αρικμό τθσ άδειασ λειτουργίασ τουσ.  

  

 Να εκπαιδεφουν το απαςχολοφμενο προςωπικό αςφαλείασ, ανάλογα με τα κακικοντα που του 
ανατίκενται.  

  

 Να μθν χρθςιμοποιοφν, ιδίωσ ςτα αυτοκίνθτα και τισ μοτοςικλζτεσ, ςιματα, αυτοκόλλθτεσ ι μθ ταινίεσ 

ι χρωματιςμό, που κακιςτοφν τθν εξωτερικι τουσ εμφάνιςθ όμοια ι παρεμφερι με εκείνθ των 

μζςων που χρθςιμοποιοφν τα ςϊματα αςφαλείασ και να μθν φζρουν ςυςκευζσ θχθτικισ ι φωτεινισ 

προειδοποίθςθσ (ςειρινεσ, φάρουσ) και να μθν κίγουν, κατά τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων τουσ, 
τα κάκε είδουσ ςυνταγματικϊσ κατοχυρωμζνα δικαιϊματα των πολιτϊν.  

  

 Να μθν χρθςιμοποιοφν μζςα και μεκόδουσ που μποροφν να προκαλζςουν ηθμία, βλάβθ, ενόχλθςθ ςε 

τρίτουσ ι να κζςουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια των πολιτϊν. Η χριςθ ςκφλων ςε δθμόςιουσ και γενικά 

προςιτοφσ ςτο κοινό χϊρουσ, απαγορεφεται. Η χριςθ αυτϊν επιτρζπεται μόνο ςτο εςωτερικό των 

φυλαςςόμενων κτιρίων και ιδιοκτθςιϊν ι ςε περίκλειςτουσ χϊρουσ,  

  

 Το προςωπικό αςφαλείασ υποχρεοφται, να μθν χρθςιμοποιεί, τον τίτλο «αςτυνομικόσ» ι λζξεισ ι 

φράςεισ ικανζσ να παραπλανιςουν το κοινό ότι αντιπροςωπεφει δθμόςια αρχι και ιδιαίτερα 
αςτυνομικι.  

  

 

ΑΘΟ 3.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ 

 Πλθροφορίεσ για τθν ςφμβαςθ τθσ υπθρεςίασ αυτισ μποροφν να λάβουν γνϊςθ οι 

ενδιαφερόμενοι μζχρι και τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ από τθν κα 

Κατερίνα Περογιαννάκθ (Σμιμα Προμθκειϊν, ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.) τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 08:00-15:00, 

ςτα τθλζφωνα: 2810 229 479 ▪ 2810 390 177▪E-mail:  info@depanal.gr ▪ οδόσ Ιωάννθ Προκοπίδθ ▪ 71601 ▪ 

Νζα Αλικαρναςςόσ, Ηράκλειο. 

mailto:info@depanal.gr
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 Η παροφςα Προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο ΚΗΜΔΗ δϊδεκα θμζρεσ τουλάχιςτον πριν από τθν 

καταλυτικι θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν. 

 

 Αντίγραφο τθσ Προκιρυξθσ αυτισ κα βρίςκεται αναρτθμζνο ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ 

εταιρείασ. Σα τεφχθ του διαγωνιςμοφ (διακιρυξθ, ςυγγραφι υποχρεϊςεων, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 

ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ) κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ηρακλείου www.heraklion.gr, 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., www.depanal.gr, κακϊσ επίςθσ κα διατίκενται και από τα γραφεία του 

φορζα κατά τισ εργάςιμεσ ιμερεσ και ϊρεσ. 

 

  ΑΘΟ 4.   ΔΙΑΚΕΙΑ  

Η διάρκεια του «Ζργου» ανζρχεται ςε 12 μινεσ, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ .   

  

φμφωνα με το άρκρο 236, παρ. 1 του Ν. 4412/2016, θ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ζχει το δικαίωμα να ανακζτει ςτον 
ανάδοχο πρόςκετεσ εργαςίεσ , ςε ποςοςτό μζχρι 25% επί του ςυνολικοφ αρικμοφ των ανκρωποωρϊν ι του 
χωρίσ ΦΠΑ  ςυμβαςιοποιθμζνου ποςοφ, για κάλυψθ πρόςκετων ι ζκτακτων  αναγκϊν φφλαξθσ ςτουσ 
χϊρουσ του Πάρκινγκ ζναντι αεροδρομίου Νίκοσ Καηαντηάκθσ, τθσ εταιρείασ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..   
ε τζτοια περίπτωςθ είναι αναγκαία θ πρόςλθψθ του επιπλζον ικανοφ και απαραίτθτου προςωπικοφ από 
πλευράσ αναδόχου εταιρίασ με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ με το υπάρχον προςωπικό.  

Η κοςτολόγθςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν κα γίνει ςτθν βάςθ τθσ τιμισ ανκρωποϊρασ που ζχει ιδθ 
κατακυρωκεί ςτθν εταιρεία, επί του αρικμοφ των απαιτοφμενων ανκρωποωρϊν εργαςίασ.  

Η άρνθςθ ι αδυναμία κάλυψθσ τζτοιων αναγκϊν, ζχει ωσ ςυνζπεια τθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ καλισ 
εκτζλεςθσ, υπζρ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..  

 

Ο προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των  44.865,28 €  πλζον  του  ΦΡΑ 24 % (ςφνολο:  

55.632,95€) και ζχει προβλεφκεί ςτον Ρροχπολογιςμό του ζτουσ 2019.   

  

ΑΘΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

  

 Στον διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετζχουν Φυςικά ι Νομικά Ρρόςωπα ι Ενϊςεισ ι Κοινοπραξίεσ 

Φυςικϊν ι Νομικϊν Ρροςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου τθσ θμεδαπισ, ι ιδιωτικζσ εταιρίεσ, που 

αποδεδειγμζνα λειτουργοφν νόμιμα και ζχουν εμπειρία ςτθν φφλαξθ χϊρων, κτιρίων και 

εξοπλιςμοφ, και  κατζχουν ειδικι προσ τοφτο άδεια λειτουργίασ, θ οποία εκδίδεται από τον 

Ρροϊςτάμενο του Επιτελείου του Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (Ν.2518/97-Ν.3707/2008) και 
θ άδεια αυτι είναι εν ιςχφ (5ετία).  

   

 τθν περίπτωςθ των ενϊςεων δεν απαιτείται να ζχουν λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι 

προκειμζνου να υποβάλλουν τθν προςφορά. Υποχρεοφται όμωσ να το πράξουν ςε περίπτωςθ 

επιλογισ πριν τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ 

είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Τα  µζλθ τθσ ζνωςθσ ευκφνονται ζκαςτοσ, 
ζναντι τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ, αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο για τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

  

 Φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει αυτόνομα ι μαηί µε άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ςτο 

διαγωνιςμό δεν μπορεί να μετζχει ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ προςφορζσ. Στο διαγωνιςμό δεν 

γίνονται δεκτοί: Πςοι αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από κάποια άλλθ Δθμόςια Υπθρεςία ι Ν.Ρ. γιατί 

δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.  

  

 Δικαίωμα απόρριψθσ προςφοράσ: Η Επιτροπι αξιολόγθςθσ προςφορϊν ζχει το δικαίωμά να  

απορρίψει αιτιολογθμζνα προςφορά, ανεξάρτθτα από το ςτάδιο ςτο οποίο βρίςκεται ο 

διαγωνιςμόσ. Η για οποιονδιποτε λόγο απόρριψθ προςφοράσ δεν δθμιουργεί κανζνα 

http://www.heraklion.gr/
http://www.depanal.gr/
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δικαίωμα για τον προςφζροντα. Πλα τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται κα πρζπει να είναι 

πρόςφατα ι εντόσ ορίων όπου ρθτά αναφζρονται τζτοια όρια.  

  

 

 

 

Άρκρο 6. ΧΟΝΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

          

Τποβολι μζχρι τθν 26/10/2018 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10:00 ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται 

και δια του ταχυδρομείου υποβολι δικαιολογθτικϊν. Η  ζγκαιρθ υποβολι αποδεικνφεται από το βιβλίο 

πρωτοκόλλου τθσ ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα 
γίνεται αποδεκτι καμία προςφορά.  

  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 29/10/ 2018 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 ενϊπιον τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ ςτθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ. Η κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει  με απόφαςθ του  Δ.Σ. τθσ  

ΔΕΡΑΝΑΛ Α.Ε., ςε αυτόν που κα προςκομίςει τθν  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 

εφόςον πλθροφνται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά που προδιαγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

παροφςθσ.   

  

∆εν λαμβάνονται υπόψθ προςφορζσ που υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ ϊρα ι θμζρα. Οι 
προςφορζσ αυτζσ κα επιςτρζφονται ςτουσ προςφζροντεσ.  

  

Το άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει ςε επόμενθ ςυνεδρίαςθ μετά τον ζλεγχο των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό .   

Οι υποψιφιοι μποροφν αυτοπροςϊπωσ είτε με ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ να παραςτοφν ςτισ 
εργαςίεσ  τθσ επιτροπισ και για τον λόγο αυτό κα ενθμερωκοφν ζγκαιρα.  

  

ΑΘΟ 7.  ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΦΟΩΝ  

 7.1 Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα 

που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθ 

διακιρυξθ. 

 

7.2 Ρεριεχόμενο προςφορϊν 

Σα περιεχόμενα του φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ : 

 (α) ζνασ (υπό)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι προςφορά» και 

 (β) ζνασ (υπό)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά». 

 

7.3 Ρεριεχόμενα (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» 

τον (υπό)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι προςφορά» υποβάλλονται θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ, και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά, (Οι 

υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, ΣΕΤΔ, τα ςτοιχεία και λοιπά) δικαιολογθτικά, που αναγράφονται ςτο άρκρο 8, κακϊσ 

και τα ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ. υγκεκριμζνα, ςτον προαναφερόμενο (υπό)φάκελο 
περιλαμβάνονται. 

 

Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

 

Οι προςφζροντεσ υποβάλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, τα ηθτοφμενα από τθν παροφςα διακιρυξθ δικαιολογθτικά. 

 

Τεχνικι προςφορά 
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τον υποφάκελο: Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά ςε ότι αφορά τθν τεχνικι προςφορά οι 

διαγωνιηόμενοι πρζπει να δθλϊςουν τον εξοπλιςμό , το προςωπικό και τισ ειδικότθτεσ τουσ, τον υπεφκυνο  

supervisor  των υπθρεςιϊν  κακϊσ και πλθροφορίεσ για τον αρικμό και τισ ειδικότθτεσ του προςωπικοφ που 

κα απαςχολιςει. 

 

Σεχνικι προςφορά που δεν ςυνοδεφεται από τα παραπάνω ςτοιχεία ι ςυνοδεφεται από αυτά με αςαφείσ ι 
ελλιπείσ περιγραφζσ μπορεί να απορριφκεί ανάλογα με τισ ελλείψεισ ι αςάφειεσ. 

 

Γλϊςςα ςφνταξθσ των παραπάνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν είναι θ Ελλθνικι. 

 

Σα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά εφόςον εκδίδονται ςτθν αλλοδαπι κα πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά. 

 

7.4 Ρεριεχόμενα (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» 

 

τον (υπό)φάκελο* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 
προςφζροντα, κακϊσ και επαρκισ τεκμθρίωςθ αυτισ, ωσ ακολοφκωσ. 

 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

  

1. «Για τθν αποφυγι ακζμιτου ανταγωνιςμοφ μεταξφ των ςυμμεταςχόντων, με ςυνζπεια τθν μθ 

εφαρμογι τθσ υφιςτάμενθσ εργατικισ νομοκεςίασ, θ οικονομικι προςφορά κα ςυνοδεφεται από 

αντίγραφο τθσ ιςχφουςασ ςυλλογικισ ι άλλθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι 

τθσ υποψιφιασ αναδόχου επιχείρθςθσ (Εντόσ του φακζλου οικονομικισ προςφοράσ).  

«Σε περίπτωςθ που προκφπτει από τθν προςφορά ότι, θ προςφερόμενθ οικονομικι προςφορά 

(ςε τιμζσ ανκρωποϊρασ), δεν περιλαμβάνει εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ λειτουργίασ 

τθσ, αναλωςίμων, εργολαβικοφ κζρδουσ, νόμιμων υπζρ του δθμοςίου και τρίτων κρατιςεισ ι ο 

υποψιφιοσ δεν παρζχει πλιρθ και αναλυτικι αιτιολόγθςθ του ςυγκεκριμζνου όρου ι τίκενται 

προχποκζςεισ, δεν κα ηθτθκοφν περαιτζρω διευκρινιςεισ και θ οικονομικι προςφορά κα 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτι.»  

τθν οικονομικι προςφορά  αναγράφεται θ τιμι παροχισ υπθρεςιϊν ανά  ανκρωποϊρα για όλεσ 
τισ υπθρεςίεσ ςε ςυνδυαςμό με τισ βάρδιεσ που ηθτοφνται.  

Οι τιμζσ αυτζσ ςυμπεριλαμβάνουν και τισ όποιεσ κρατιςεισ και κα είναι ςε ευρϊ (€) επί ποινι 

αποκλειςμοφ.  

Η αναγραφι τθσ τιμισ ςε ευρϊ (€) μπορεί να γίνει μζχρι δφο (2) δεκαδικά ψθφία  

 

Η περιεχόμενθ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να αναγράφει το ποςόν τθσ προςφοράσ 
αρικμθτικά και ολογράφωσ, χωρίσ τον αναλογοφντα Φ.Π.Α.24 %.  

  

Η οικονομικι προςφορά πρζπει να φζρει τθν υπογραφι του υποψθφίου αναδόχου. Οι προςφορζσ 

πρζπει να είναι κακαρογραμμζνεσ χωρίσ ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ, εάν υπάρχει ςτθν προςφορά 

οποιαδιποτε διόρκωςθ αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα – 

Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.  

 
Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ δεν γίνονται αποδεκτζσ. 

 

 
   

Η προςφορά πρζπει να ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα µε τθν παροφςα διακιρυξθ. Ο φάκελοσ  

Οικονομικισ   Ρροςφοράσ κα φζρει τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.   
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ΑΘΟ 8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

  

Οι προςφζροντεσ υποβάλουν μαηί με τθν τεχνικι προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, επί 

ποινι αποκλειςμοφ, τα εξισ δικαιολογθτικά, (πρωτότυπα ι ςε φωτοαντίγραφα ςφμφωνα με το άρκρο 1 
Ν.4250/26.03.2014) ωσ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό.  

Όλα τα δικαιολογθτικά υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι 
ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

 

1. α) Τα αναφερόμενα υποςτοιχεία α’ ζωσ ςτ’ τθσ παραγράφου 1, του άρκρου 68, του Ν. 
3863/2010 (Α’ 115) ςε μορφι πίνακα, κακϊσ και  

β) πιςτοποιθτικό περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξεισ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ 

τθσ εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 68 του ιδίου νόμου από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ 
Προγραμματιςμοφ και ςυντονιςμοφ του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

  

2.  Άδεια λειτουργίασ επιχείρθςθσ παροχισ υπθρεςιϊν αςφαλείασ (Ν.2518/97) ςε πρωτότυπο ι 

φωτοαντίγραφο.  

  

3. ΤΕΥΔ (Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ). Θα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ και 

μονογραμμζνθ ανά φφλλο από τον προςφζροντα ι τον νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο 
του και επιπροςκζτωσ, νομίμωσ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, ςτθν οποία:  

α. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν  

β. Να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ:  

  

α) Πταν ο προςφζρων είναι φυςικό πρόςωπο ι επιτθδευματίασ :  

  

δθλϊνει, ότι  δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ  

τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα ακόλουκα προβλεπόμενα αδικιματα:  

 

- ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 

τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 351 τθσ 29/1/1998 ςελ.1). 

 

- δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 

(EE C 195 τθσ 25/6/1197 ςελ.1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

υμβουλίου (EE L 358 τθσ 31/12/1998 ςελ.2).  

 

- απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27/11/1995 ςελ. 48).  

 

- νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 

91/3C18/EOK του υμβουλίου τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 

τθσ 28/6/1991 ςελ. 77 οδθγίασ ωσ ζχει τροποποιθκεί θ οποία ενςωματϊκθκε με τον Ν. 2331/1995 ).  

 

- υπεξαίρεςθ , εκβίαςθ, πλαςτογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία.  

  

β) Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, υπεφκυνθ διλωςθ περί μθ καταδίκθσ 
με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του παραπάνω εδαφίου, υποβάλλουν :  

  

α) οι διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε. , Ε.Ε. ι Ε.Π.Ε.  

β) ο Πρόεδροσ του Δ.. και ο διευκφνων ςφμβουλοσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.  

γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του  
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γ) Πταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςμόσ θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ του παρόντοσ 

υποβάλλεται από τον Ρρόεδρο του Συνεταιριςμοφ.  

  

δ) Πταν ο προςφζρων είναι ζνωςθ προμθκευτϊν / κοινοπραξία θ διλωςθ του παρόντοσ αφορά 
κάκε μζλοσ ςφμφωνα με τα ανωτζρω που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία, δθλϊνουν ότι:  

  

1  είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ που αφοροφν τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ τθσ .  

2  είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

3  δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ. ν 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι 

εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Αϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ 

( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα ) και επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ 

απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό ανάλογεσ 

καταςτάςεισ ( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα ), ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ τθσ οποίασ ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται 

ανεπιφφλακτα  

 

4       ότι δεν ζχουν αποκλειςκεί από άλλουσ διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου.  

 

5      Να δθλωκεί ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ. ν 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι 

εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Αϋ101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόςωπα ) και επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι 

ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων, οι Βεβαιϊςεισ – πιςτοποιθτικά από τισ αρμόδιεσ 

δικαςτικζσ, Επιμελθτιριο, κ.λ.π. αρχζσ,  κα ηθτθκοφν κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τον 

ανάδοχο. 

 

4.  Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986(Αϋ75), νομίμωσ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, 

ςτθν οποία κα δθλϊνεται από τον προςφζροντα ότι: απαρζγκλιτα τθρεί τισ διατάξεισ τθσ Εργατικισ 

και Αςφαλιςτικισ Νομοκεςίασ, δθλαδι, καταβάλλει τισ νόμιμεσ αποδοχζσ ςτο προςωπικό που 

απαςχολεί, ότι οι αποδοχζσ αυτζσ δεν είναι κατϊτερεσ των προβλεπόμενων από τθν οικεία ..Ε, τθρεί 

το νόμιμο ωράριο απαςχόλθςθσ, τουσ κανόνεσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, τουσ όρουσ υγιεινισ και 

αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου.  

Σα ωσ άνω κα αποτελζςουν και όρο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί με τθν εταιρία .  

ε περίπτωςθ δε που διαπιςτωκεί παράβαςθ των ανωτζρω κα καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ με τθν        
ανάδοχο εταιρεία.  

  

5. Ετιςια κατάςταςθ του προςωπικοφ που απαςχολεί ςτθν οποία αναφζρεται θ ειδικότθτα και το 

ωράριο, κεωρθμζνθ από τθν αρμόδια Αρχι (Επικεϊρθςθ Εργαςίασ). Τα επικυρωμζνα από τθν 

ΕΛ.ΑΣ. αντίγραφα των αδειϊν εργαςίασ του προςωπικοφ εν ιςχφ κα ηθτθκοφν ςτο ςτάδιο 
κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ από τον ανάδοχο.   

 

 

6.  Νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ     

  

Ππωσ:  

  

Ι/ για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε  

-ΦΕΚ Δθμοςίευςθσ του Καταςτατικοφ φςταςθσ τθσ Α.Ε  

-ΦΕΚ Δθμοςίευςθσ του ιςχφοντοσ Καταςτατικοφ τθσ ΑΕ  
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-Πρόςφατθ Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ διοικθτικισ αρχισ περί των τροποποιιςεων ι μθ του καταςτατικοφ και 

μθ λφςεωσ τθσ εταιρείασ .  

  

ΙΙ/ για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Ε.Ρ.Ε  

-ΦΕΚ Δθμοςίευςθσ του Καταςτατικοφ φςταςθσ τθσ ΕΠΕ  

-ΦΕΚ Δθμοςίευςθσ του ιςχφοντοσ Καταςτατικοφ τθσ ΕΠΕ  

-Πρόςφατο πιςτοποιθτικό του οικείου πρωτοδικείου για τισ τυχόν τροποποιιςεισ ι μθ του καταςτατικοφ και 
μθ λφςεωσ τθσ εταιρείασ .  

  

ΙΙΙ/ για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Ο.Ε και Ε.Ε  

-Καταςτατικό φςταςθσ τθσ Ο.Ε και Ε.Ε  

-Ιςχφον καταςτατικό τθσ Ο.Ε και Ε.Ε (επικυρωμζνα νομίμωσ)  

-Πρόςφατο πιςτοποιθτικό του οικείου πρωτοδικείου για τισ τυχόν τροποποιιςεισ ι μθ του καταςτατικοφ 
ςφςταςθσ και μθ λφςεωσ τθσ εταιρείασ .  

  

ΙV/ για φυςικά πρόςωπα-επιτθδευματίεσ  

- Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν –επιτθδεφματοσ από αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

  

 

Αν από το καταςτατικό των ανωτζρω εταιρειϊν δεν προκφπτει ευκζωσ το δικαίωμα υπογραφισ, 

πρζπει να προςκομίςουν οποιαδιποτε άλλα ςτοιχεία και ζγγραφα από τα οποία να προκφπτουν ποιοσ 

είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ.  

 

7. Οι προςφζροντεσ, προςκομίηουν ςτον φάκελο των δικαιολογθτικϊν, για ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό 

και εγγυθτικι επιςτολι, ίςθ με το 2% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το ΦΡΑ ιτοι 897,30€.  

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ κα επιςτραφεί ςτουσ υποψθφίουσ, ςε διάςτθμα 10 θμερϊν μετά τθν 
κατοχφρωςθ και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο. 

 

8. Στθν τεχνικι τουσ προςφορά κα πρζπει να δθλϊςουν τον εξοπλιςμό που κα χρθςιμοποιοφν κατά 

τθν παροχι υπθρεςιϊν. Επίςθσ θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να ςυνοδεφεται με λίςτα του 

προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιιςει και πλθροφορίεσ για τον αρικμό και τισ ειδικότθτεσ- του 

προςωπικοφ που κα απαςχολιςει. 

 

9. Τπεφκυνθ διλωςθ οριςμοφ επιβλζποντα supervisor, νομίμωσ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ . 

 

10.  Τπεφκυνθ διλωςθ των ςυμμετεχόντων, νομίμωσ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, ςτθν 

οποία κα αναγράφεται ότι οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ κα είναι ςφμφωνεσ με τα αναγραφόμενα 
ςτθ παροφςα διακιρυξθ, τθσ  ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..   

 

 

ΆΘΟ 9 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι κατωτζρω αναφερόμενεσ εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα 

ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ μζλθ τθσ 

υμφωνίασ Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με το ν. 

2513/1997 (Α'139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 

εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και 

Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. 

Σα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κα ςυνοδεφονται 

από επίςθμθ μετάφραςθ. 

Δεν επιτρζπεται θ κατάκεςθ εγγυιςεων που ζχουν εκδοκεί ςε ςυνάλλαγμα. 
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ε περίπτωςθ ζνωςθσ παρόχων θ εγγφθςθ εκδίδεται ςτο όνομα όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ και 

περιλαμβάνει τον όρο ότι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν. 

 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάκε προςφορά κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από εγγφθςθ ςυμμετοχισ υπζρ του ςυμμετζχοντοσ 

για ποςό που κα καλφπτει το δφο τοισ εκατό (2%) του προχπολογιςμοφ τθσ Διακιρυξθσ, χωρίσ Φ.Π.Α ιτοι 

897,30 € ( Άρκρο 157 του 4281/2014 (ΦΕΚ 160/α'/8-8-2014). 

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ανεξάρτθτα από το όργανο που κα τθν εκδϊςει, πρζπει να περιλαμβάνει τα 

ακόλουκα: θμερομθνία ζκδοςθσ, τον εκδότθ, το ότι απευκφνεται ςτθν ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., τον αρικμό τθσ 

εγγφθςθσ, το ποςό που καλφπτει και τθν πλιρθ επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του ςυμμετζχοντοσ υπζρ του 
οποίου εκδίδεται. 

 

-Προςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ι χωρίσ τθν προςικουςα κατά τα ανωτζρω, εγγφθςθ κα απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ και δεν κα λαμβάνονται υπ' όψιν. 

 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει προ ι κατά τθν 

υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων με τουσ φορείσ υλοποίθςθσ τθσ εργαςίασ , εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

για ποςό ίςο με το 5% (πζντε επί τοισ εκατό) τθσ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ το Φ.Π.Α.( Άρκρο 157 του 

4281/2014 (ΦΕΚ 160/α'/8-8-2014). 

 

 

ΑΘΟ 10 – ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ  

 Η αρμόδια επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 6 τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ. 

 Όταν πλθςιάηει θ ϊρα λιξθσ παράδοςθσ των προςφορϊν, δθλαδι θ 10:00 π.μ., θ Επιτροπι κθρφςςει 

μεγαλόφωνα τθν λιξθ του χρόνου παραλαβισ και παράδοςθσ των προςφορϊν και ςτθν ςυνζχεια προβαίνει 

ςτθν αποςφράγιςθ αυτϊν. Προςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν επιτροπι μετά τθ λιξθ παράδοςθσ των 

προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτθν Τπθρεςία για επιςτροφι ωσ εκπρόκεςμεσ. 

 Η αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία : 

1.1 Η αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων / ςυμμετεχόντων ι των 

νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 

διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ. Η αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια. Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ, 

μονογράφονται οι υπό-φάκελοι εντόσ αυτοφ, από τθν επιτροπι. 

1.2 Κατόπιν αποςφραγίηεται ο φάκελοσ των Δικαιολογθτικϊν-τεχνικισ προςφοράσ και υπογράφονται 

όλα τα δικαιολογθτικά εντόσ αυτοφ, κατά φφλλο. 

1.3 Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηεται, αλλά μονογράφεται, από τθν επιτροπι, 

προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ επιτροπι και κα κάνει γνωςτό 

ςτουσ ενδιαφερόμενουσ με ζγγραφο τθσ. 

 Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ επιτροπι προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ αυτϊν που 

υποβάλλουν προςφορζσ κακϊσ και των δικαιολογθτικϊν που υπζβαλαν, ςε πρακτικό το οποίο υπογράφει 

και ςφραγίηει. 

 Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια. 

Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα (εξζταςθ δικαιολογθτικϊν και τεχνικϊν 

προςφορϊν) ωσ άνω ςτάδια α' και β', οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά 

επιςτρζφονται. 
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 Σθν θμζρα και ϊρα που ζχει ορίςει θ Επιτροπι, γίνετε το άνοιγμα των οικονομικϊν 

προφορϊν. Προςφορά που είναι αόριςτθ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Σο άνοιγμα των οικονομικϊν 

προςφορϊν γίνετε δθμόςια παρουςία ι μθ των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. Μετά το άνοιγμα ςυντάςςετε πρακτικό οικονομικϊν προςφορϊν το 

οποίο υπογράφετε από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ. 

 Προςωρινόσ ανάδοχοσ ανακθρφςςετε αυτόσ που θ προςφορά του παρουςιάηει τθν χαμθλότερθ τιμι. 

 

ΑΘΟ 11 – Κρίςθ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ 

Η οριςκείςα γνωμοδοτικι επιτροπι των προςφορϊν γνωμοδοτεί και ςτζλνει όλα τα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο προκειμζνου αυτι ςαν αποφαινόμενο όργανο αποφαςίηει 

για τα παρακάτω κζματα. 

1. Κατακφρωςθ τθσ Τπθρεςίασ «Τπθρεςίεσ Αςφάλειασ/Φφλαξθσ των ανοικτϊν και κλειςτϊν 

εγκαταςτάςεων του Πάρκινγκ ζναντι αεροδρομίου Νίκοσ Καηαντηάκθσ τθσ εταιρείασ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», ι 

2. Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και επανάλθψθ του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων 

και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 

Η Επιτροπι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα με κάκε πρόςφορο τρόπο, 

όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ κ.λπ., επί 

αποδείξει. Απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι 

δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 

 

ΑΘΟ 12:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

1. Ζνςταςθ κατά πράξθσ τθσ Επιτροπισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ 

ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν 

από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

2. Η ζνςταςθ υποβάλλεται ςτο πρωτόκολλο τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο, το οποίο 

αποφαςίηει, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ 

απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ 

ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Σο παράβολο 

επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον 

διοικθτικό όργανο. 

3. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ, Οικονομικϊν και Τποδομϊν, 

Μεταφορϊν και Δικτφων μπορεί να αναπροςαρμόηεται το φψοσ του ανωτζρω παραβόλου. 

4. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων ενςτάςεων και προςφυγϊν, αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο είναι θ 

τριμελισ Επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ 

Α.Ε., θ οποία κα εξετάςει και κα γνωμοδοτιςει για τθν ζνςταςθ. Αρμόδιο όργανο να αποφαςίςει επί 

των ενςτάςεων είναι το Διοικθτικό υμβοφλιο. 

5. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οιονδιποτε άλλο από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ προ τθσ 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

 

ΑΘΟ 13:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ  

Ο ςυμμετζχων, ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ ανάδειξθσ του ωσ μειοδότθ και πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ, οφείλει, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 
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ειδοποίθςθσ και τθν παραλαβι τθσ, να υποβάλλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογθτικά 

και τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται από τθν επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Εάν ο ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ δεν προςκομίςει τα κατωτζρω δικαιολογθτικά ι 

αποδειχκεί κατά τθν διαδικαςία του ελζγχου, ότι δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ, θ επιτροπι διενζργειασ 

ενθμερϊνει ςχετικά εγγράφωσ τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και θ διαδικαςία 

επαναλαμβάνεται με πρόςκλθςθ του δεφτερου υποψθφίου κατά ςειρά κατάταξθσ και οφτω κάκϋεξισ .   

Αν κανζνασ από τουσ αναδειχκζντεσ μειοδότεσ δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα 

και δικαιολογθτικά  που απαιτοφνται, ο διαγωνιςμόσ κθρφςςεται άγονοσ.  

Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 

πρακτικοφ από τθν Επιτροπι και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο για τθ λιψθ 

απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 

διαδικαςίασ κατά τισ παραγράφουσ, είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, θ οποία 

κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

 

Α) Ριςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου υποχρζωςθ ζχουν : 

α1. Σα φυςικά πρόςωπα. 

α2. ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

τουσ διαχειριςτζσ, 

α3. ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ 

του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

 

Β) Φορολογικι Ενθμερότθτα. 

Γ) Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα. 

Δ) Ριςτοποιθτικό Επιμελθτθρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται ςε αυτό θ εγγραφι τουσ και το ειδικό 

επάγγελμά τουσ το οποίο αν δεν ςυνάδει με το είδοσ των υπό προμικεια ειδϊν κα οδθγεί ςε 

αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ. 

 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

Οι υνεταιριςμοί που υποβάλουν προςφορά κα πρζπει να αποδεικνφουν ότι λειτουργοφν νόμιμα τθν θμζρα 

υποβολισ τθσ προςφοράσ . 

 

  

α. Φυςικά πρόςωπα  

1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί με 

αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 

πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ, ςυμμετοχι ςε 
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εγκλθματικι οργάνωςθ, αδίκθμα ςχετικό με νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

.  

2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ Αρχισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει, ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 

πτϊχευςθσ.  

3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει, ότι 

κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (εργοδοτϊν και εργαηομζνων) .  

4) Ριςτοποιθτικό ότι, κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 

φορολογικζσ υποχρεϊςεισ (φορολογικι και Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα) ςε πρωτότυπο 
φωτοαντίγραφο επικυρωμζνο .  

 

ε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ είναι εγκαταςτθμζνθ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των 

παραπάνω περιπτϊςεων (2),(3) και (4) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ 
που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

 

5) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου, 

ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ.  

  

β. αλλοδαποί :  

1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικι ι δικαςτικισ 

αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν 

καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ  

επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ 

απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 

χρεωκοπίασ, ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, αδίκθμα ςχετικό με τθν νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ .  

2) Πιςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ, και ότι δεν 
τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  

3) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 

ότι, κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ 

τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (εργοδοτϊν και εργαηομζνων), με 

βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 

εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό, και το οποίο να ιςχφει τουλάχιςτον κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .  

4) Ριςτοποιθτικό, ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 

φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ (φορολογικι και δθμοτικι  ενθμερότθτα) ςε πρωτότυπο ι 

φωτοαντίγραφο επικυρωμζνο, το οποίο εκδίδεται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ 

χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

5) Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, από το οποίο να προκφπτει, 

ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ 

επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και ότι 

εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ.  

6) Ονομαςτικι κατάςταςθ του προςωπικοφ που κα διακζςει για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ μαηί με τα  

ακριβι αντίγραφα των εν ιςχφ αδειϊν εργαςίασ και ςτα οποία κα φαίνεται θ θμερομθνία 
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λιξθσ των αδειϊν αυτϊν. Εάν κάποια από τισ άδειεσ του προςωπικοφ αυτοφ λιξει εντόσ του 

χρόνου διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δεν ζχει ανανεωκεί, τότε το άτομο αυτό αντικακίςταται .  

        τθν κατάςταςθ αυτι κα φαίνονται και τα πλιρθ ςτοιχεία του υπεφκυνου για τθν επιχείρθςθ ωσ 
και το βιογραφικό του ςθμείωμα.  

  

γ. Τα νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά  

1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου για τα θμεδαπά νομικά πρόςωπα ι τα αλλοδαπά, ζκδοςθσ του 

τελευταίου τριμινου, το οποίο να ιςχφει πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ 

δικαςτικι απόφαςθ, για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, 

τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ, ςυμμετοχι 

ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ και νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ .  

  

Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου είναι :  

Ειδικότερα τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν   ποινικό μθτρϊο για τουσ 

διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και των 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ 

ανϊνυμεσ εταιρείασ (Α.Ε.) και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ςτουσ νομίμουσ 
εκπροςϊπουσ του.  

  

2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ Αρχισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου, το οποίο να ιςχφει πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, 

από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ .  

3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, το οποίο κατά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ και από το οποίο να προκφπτει, ότι είναι 

ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ  αςφάλιςθσ 

εργοδοτϊν και εργαηομζνων (Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)  

4) Ριςτοποιθτικό, ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 

φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του (φορολογικι ενθμερότθτα) ςε πρωτότυπο ι φωτοαντίγραφο 

επικυρωμζνο από τθν αρμόδια ΔΟΤ ι από υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ μασ, με επίδειξθ του 

πρωτοτφπου. ε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των 

παραπάνω περιπτϊςεων (2),(3) και (4) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ 
χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

5) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, το οποίο τουλάχιςτον να ιςχφει τθν θμζρα 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν 
εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ .  

6) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, το 

οποίο να ιςχφει πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ άνω ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει 

ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι 

εκκακάριςθ του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Αϋ) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ 

καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό 

διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων 

ι υπό ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). Επί θμεδαπϊν 

ανωνφμων εταιρειϊν τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον 

άφορα ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Τπθρεςία   ςτο μθτρϊο Ανϊνυμων 

Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό Α.Ε. ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ των άρκρων 7α.1ι.α.’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και 

εφόςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ από το αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου 
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εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ. Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από 

το αρμόδιο τμιμα του πρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό 
επιχείρθςθσ.  

  

δ. Οι Συνεταιριςμοί:  

1) Απόςπαςμα ποινικοφ  956 μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου το οποίο να ιςχφει πριν από 

τθν κοινοποίθςθ τθσ άνω ειδοποίθςθσ ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι 

δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι ο πρόεδροσ του 

Διοικθτικοφ του υμβουλίου δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 
κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ β τθσ παρ. Α του άρκρου 2 τθσ παροφςασ .  

2) Σα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων (2),(3) και (4) τθσ περίπτωςθσ γ τθσ παροφςασ, εφόςον 

πρόκειται για θμεδαποφσ και αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ.  

3) Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.  

  

ε. Οι ενϊςεισ των προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά:  

  

Σα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν 
Ζνωςθ.  

Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ 
του παρόντοσ, δφναται να αντικαταςτακοφν αυτά :  

- από ζνορκθ βεβαίωςθ του υπόχρεου προσ υποβολι του δικαιολογθτικοφ.   

Εάν ςτθ χϊρα αυτι δεν προβλζπεται οφτε ζνορκθ βεβαίωςθ, δφναται αυτι να 

αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ  αρχισ ι 

ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ.  

τθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται, ότι ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο 

ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νόμιμεσ καταςτάςεισ.  

Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο 

αποκλειςμοφ του προμθκευτι από τον διαγωνιςμό.  

  

η. Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα 

πρζπει να κατακζςουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε  προμθκευτι που 
ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ ι ςτθν κοινοπραξία.   

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 
υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ.  

 

ΡΟΣΦΟΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

  

Η ζνωςθ προμθκευτϊν υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλουσ τουσ προμθκευτζσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο 

με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. τθν προςφορά απαραιτιτωσ  πρζπει να προςδιορίηεται θ εκάςτθ και 

το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν .  

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. ε 

περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ τθσ προμικειασ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

ε περίπτωςθ που εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά τον χρόνο αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με 
τθν ίδια τιμι.   
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Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα 

υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και όρουσ. 

Σα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν 
αντικατάςταςθ. Η αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου  

 

 

ΑΘΟ 14.  ΥΡΟΓΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Η ςφμβαςθ που κα υπογραφεί κα καταρτιςκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ και τισ 

προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθν προςφορά του αναδόχου και κα διζπεται από το Ελλθνικό 
Δίκαιο.  

 

Η ςφμβαςθ κα ζχει ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ.  

  

Προκειμζνου να παρατακεί ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, θ εταιρία  κα ειδοποιεί ζγγραφα τον 

ανάδοχο, ζνα (1) μινα πριν από τθ λιξθ τθσ αρχικισ ι των ανανεϊςεϊν τθσ, για το χρονικό διάςτθμα τθσ 

παράταςθσ.  

  Ομοίωσ, ο ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ που δεν επικυμεί τθν παράταςθ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, 

υποχρεοφται να ειδοποιιςει εγγράφωσ τθ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., τουλάχιςτον  ζνα (1) μινα πριν από τθ λιξθ τθσ 

αρχικισ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ι των ανανεϊςεϊν τθσ.  

 

ΑΘΟ 15. ΚΗΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΡΤΩΤΟΥ-ΚΥΩΣΕΙΣ  

  τον ανάδοχο που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε, να υπογράψει τθν 

ςχετικι ςφμβαςθ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από 

κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ 

παροχι εξθγιςεων κατά το άρκρο 20 του ιςχφοντοσ υντάγματοσ, επιβάλλονται ακροιςτικά ι διαηευκτικά 

οι παρακάτω κυρϊςεισ:  

  

α) Κατάπτωςθ ολικι ι μερικι τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ.  

β) Ανάκεςθ τθσ φφλαξθσ ςε βάροσ του ζκπτωτου είτε από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ που είχαν λάβει 

μζροσ ςτο διαγωνιςμό, είτε με επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ είτε με διαπραγμάτευςθ. Κάκε άμεςθ ι 

ζμμεςθ προκαλοφμενθ ηθμία ι το τυχόν διαφζρον που κα προκφψει καταλογίηεται ςε βάροσ του ζκπτωτου 
προμθκευτι.  

γ) Για τα κζματα κιρυξθσ του αναδόχου ωσ ζκπτωτου και τισ επιβαλλόμενεσ ςε αυτόν κυρϊςεισ, ζχουν 
ανάλογθ εφαρμογι οι διατάξεισ των άρκρων 218 ζωσ 220 του Ν. 4412/16. 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτθν ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ, τθν όποια δαπάνθ δθμοςιοποίθςθσ του 
διαγωνιςμοφ, ςτον Σφπο.  

 

ΑΘΟ 16. ΚΥΩΣΕΙΣ  

 

      τθν περίπτωςθ που κα διαπιςτωκεί από τθν αρμόδια δ/νςθ τθσ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ ι από τθν Διοίκθςθ, ότι 

υπάρχει πλθμμελισ εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν, τότε μετά από ειςιγθςι τθσ δφναται θ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ., με 

απόφαςθ του Δ. να περικόψει ποςοςτό μζχρι και 30% και όχι λιγότερο από 10% τθσ μθνιαίασ 
αποηθμίωςθσ ι να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ μετά από προειδοποίθςθ.  

 

ΑΘΟ 17. ΤΟΡΟΣ – ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 
 

Η παροχι του αντικειμζνου τθσ παροχισ υπθρεςίασ κα γίνεται ςτο παρκινγκ τθσ ΜΟΝΟΜΕΣΟΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ, ζναντι του αεροδρομίου Ν. Καηαντηάκθσ.  

 



 

Σελίδα 19/20  

 

ΑΘΟ 18. ΑΡΟΙΨΗ ΥΡΗΕΣΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Αν ο ανάδοχοσ δεν εκτελεί τα κακικοντά του, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, ςυντάςςεται από τθν 

Τπθρεςία ςχετικό ζγγραφο παρεκκλίςεων, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ 

όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ, επθρεάηουν το αποτζλεςμα τθσ 

υπθρεςίασ που εκτελείται, ενθμερϊνει ςχετικά τον ανάδοχο ο οποίοσ εντόσ τθσ προκεςμίασ που κα 

αναγράφεται, κα πρζπει να ςυμμορφωκεί με τισ υποδείξεισ αυτζσ, ςε διαφορετικι περίπτωςθ κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

 

 

 

 

ΑΘΟ 19. ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ – ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 

ΡΛΗΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

Η εξόφλθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ υπθρεςίασ κα γίνεται τμθματικά ανά μινα κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ προςκομίηοντασ τα εξισ : 

(α)   Σιμολόγιο του προμθκευτι. 

(β) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 

(γ) Πιςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

 

ΑΘΟ 20. ΦΟΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ, βάςει των κείμενων διατάξεων, φόρουσ, τζλθ, 

κρατιςεισ που κα ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ο Φ.Π.Α. 

βαρφνει τθ ΜΟΝΟΜΕΣΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ. 

 

 

       ΕΓΚΡΙΝΟΝΣΑΙ 

 
 
 

Για ηη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ  

Ο Πρόεδρος ηοσ Δ..  

  

 

 

 

  

  

Ξσλούρης Ιωάννης 
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ-ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

  

  

 

 έωρ  45.000,00  

  

  
  

 

  

 

 

  

Για ηη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ  

Ο Πρόεδρος ηοσ Δ..  

  

 

 

 

  

  

Ξσλούρης Ιωάννης 

  

   
 

 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
ΜΟΝΟΜΕΣΟΥΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ 71601 
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ 
Σηλ. 2810 229 479 ▪ 2810 390 177   
Fax 2810 244 769   
E-mail:  info@depanal.gr    
 

  

Σημεία Φύλαξηρ  2  

Απιθμόρ Απαζσολούμενων  2  

Ώπερ Απαζσόληζηρ  8  

Μήνερ  12  

Μεικηέρ Μηνιαίερ Αποδοσέρ [€]  820  

Πλέον Πποζαςξήζειρ Νςκηεπινών, Κςπιακέρ Απγίερ  25,00%  

Σςνολικέρ Μηνιαίερ Αποδοσέρ [2 Αηόμων]  2.050,00  

Επίδομα Αδείαρ  2.050,00  

Επγοδοηικέρ Ειζθοπέρ  25,06%  

Κόζηορ Επγοδοηικών Ειζθοπών  513,73  

Σςνολικό Μηνιαίο Κόζηορ με αναγωγή 14 Μηνών  2.991,02  

Όθελορ Αναδόσος  25,00%  

Τελικό Σύνολο / Πποϋπολογιζμόρ Έπγος / Μήνα  3.738,77  

Εηήζιος Προϋπολογιζμός Έργοσ  44.865,28  

Εηήζιο ΦΠΑ 24%  Έργοσ  10.767,66  

Εηήζιος Προϋπολογιζμός Έργοσ με ΦΠΑ 24% 55.632,95  
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