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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Αριθμός Μελέτης: 01ΠΥ/2017….. 

  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και ΜΕΛΕΤΗ για την: «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ» 
 

 

 

Προϋπολογισμός δαπάνης……………€199.502,32 ΕΥΡΩ. 

Φ.Π.Α. 24%……..……………………€..47.880,56 ΕΥΡΩ. 

 

Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης: ……€.247.382,87 ΕΥΡΩ. 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ………………
… 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 01ΠΥ/2017 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η μελέτη αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με τον διεθνή κώδικα 

ασφάλειας ISPS, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 725/31.3.2004, την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2005/65/ΕΚ,  Ν. 2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 
1877/Β’), όπως τροποποιημένα ισχύουν, για τον έλεγχο πρόσβασης, ερευνών ασφαλείας, 
περιπολιών, φύλαξη λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, με ένστολο προσωπικό και αναφορά 
συμβάντων στον Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμένων (ΥΑΛ) ή/ και  Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
(ΥΑΛΕ) ή τον όποιο εκπρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έχει ορίσει ο Υπεύθυνος 
Ασφάλειας Λιμένων (ΥΑΛ) ή/και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) ή ορίζεται στο εγκεκριμένο 
Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένων (ΣΑΛ) ή Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου.  

Η φύλαξη των λιμένων, των εγκαταστάσεων, η έρευνα επιβατών, αποσκευών και 
οχημάτων θα πραγματοποιείται τις ώρες λειτουργίας των λιμένων και εγκαταστάσεων και σε 
μερικές όλο το 24ώρο, από εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό αρμοδιότητας του 
Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, οι οποίες αποτελούν περίκλειστους χώρους ελεγχόμενης και περιορισμένης 
πρόσβασης για το κοινό.  

Η ανωτέρω εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  Η μελέτη 
και η διακήρυξη συντάχτηκαν  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €247.382,87€, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%). 

Η παρούσα μελέτη έλαβε υπόψη την ισχύουσα  Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 
Επιπλέον για την συγκεκριμένη μελέτη λήφθηκε υπόψη o μέσος όρος ημερομισθίου υπαλλήλου 
άνω των 25 ετών, άγαμου/έγγαμου/με τέκνα, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, 
των δώρων και επιδομάτων, ενός μικρού ποσοστού κάλυψης ασθένειας, αποζημίωσης αδείας και 
κάλυψης αδείας αντικαταστάτη, καθώς και του αναλογούν εργοδοτικού κόστους.  

Η ανάγκη του ΔΛΤΜ, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 56/2004, Ν. 3622/2007 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4150/2013, κλπ) για τη φύλαξη τόσο των λιμένων, όσο και 
των λιμενικών εγκαταστάσεων είναι επιτακτική. Ταυτόχρονα το ίδιο δεν διαθέτει, ούτε τον 
κατάλληλο αριθμό υπαλλήλων, ούτε υπαλλήλους με τις αντίστοιχες ειδικότητες ή την κατάλληλη 
εκπαίδευση. 

Η ανάγκη του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, για φύλαξη των Λιμενικών Εγκαταστάσεων, είναι μεγάλη 
και άμεση, για ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως των εργατοωρών από την υπογραφή της 

σύμβασης. Η συγκεκριμένη περίοδος αντιστοιχεί σε περίπου 21.000 εργατοώρες, βάσει του 
προγράμματος της Κρουαζιέρας 2017 και 2018, καθώς και των πλοίων της ακτοπλοΐας που 
εμπίπτουν στον κώδικα ISPS και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65/ΕΚ και οι οποίες αναλύονται 
στον παρακάτω ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Η καθυστέρηση εφαρμογής της φύλαξης των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων θα 
επιφέρει μεγάλες κυρώσεις για το Δ.Λ.Τ.Μ. οι οποίες ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία μέχρι και 
την αναστολή λειτουργίας των λιμένων της Μυκόνου, με όποιο δυσβάστακτο αποτέλεσμα έχει αυτό 
στο τουριστικό προϊόν της χώρας μας. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με Κ.Α. 00-6142.0006 «Αμοιβές Επιχειρήσεων 
ασφάλειας Λιμένων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 2018.  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ 
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Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού 
διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά,  μόνο βάσει  της τιμής 

 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, 
τα άρθρα 209 και 273 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των τροποποιήσεών 
τους. 

Μύκονος, …../03/2017 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 
 
 

Μύκονος, 23/03/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

Νικόλαος Χρυσοβ. Βαρδαλάχος 
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Αν. Υ.Α.Λ και Α.Υ.Α.Λ.Ε. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 01ΠΥ/2017 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το Δημοτικό Λιμενικό  Ταμείο 
Μυκόνου βάσει της ισχύουσας  Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και 
τις τρέχουσες τιμές εμπορίου.  
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν διοικητικά έξοδα (Καύσιμα, Στολές, Μέσα Ασφάλειας, Αναλώσιμα, 
κλπ) και εργολαβικό κέρδος. 
 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ

ΔΑΣ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 

Παροχή Υπηρεσιών 

Ασφάλειας Λ. Εγκ. Μυκόνου 

(για πρωινή ή απογευματινή 

απασχόληση Δευτέρα έως 

Σάββατο) 

Εργατοώρες 11.970 7,708 92.264,76 

2 

Παροχή Υπηρεσιών 

Ασφάλειας Λ. Εγκ. Μυκόνου 

(για νυκτερινή απασχόληση 

Δευτέρα έως Σάββατο) 

Εργατοώρες 4.305 9,635 41.478,68 

3 

Παροχή Υπηρεσιών 

Ασφάλειας Λ. Εγκ. Μυκόνου 

(για  πρωινή ή απογευματινή 

απασχόληση Κυριακής και 

Αργίας) 

Εργατοώρες 3.675 13,489 49.572,08 

4 

Παροχή Υπηρεσιών 

Ασφάλειας Λ. Εγκ. Μυκόνου 

(για  νυκτερινή απασχόληση 

Κυριακής και Αργίας) 

Εργατοώρες 1.050 15,416 16.186,80 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 199.502,32 

  Φ.Π.Α. 24% 47.880,56 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 247.382,87 

 Μύκονος, …/03/2017 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Μύκονος, 23/03/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

Νικόλαος Χρυσοβ. Βαρδαλάχος 
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Αν. Υ.Α.Λ και Α.Υ.Α.Λ.Ε. 
 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 01ΠΥ/2017 

 

   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός …………………., 
αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….. 
 

 
 

……….. …/…/2017 
 
 
 
    Ο Προσφέρων

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 

Παροχή Υπηρεσιών 

Ασφάλειας Λ. Εγκ. 

Μυκόνου (για πρωινή ή 

απογευματινή απασχόληση 

Δευτέρα έως Σάββατο) 

  

2 

Παροχή Υπηρεσιών 

Ασφάλειας Λ. Εγκ. 

Μυκόνου (για νυκτερινή 

απασχόληση Δευτέρα έως 

Σάββατο) 

 

 

3 

Παροχή Υπηρεσιών 

Ασφάλειας Λ. Εγκ. 

Μυκόνου (για  πρωινή ή 

απογευματινή απασχόληση 

Κυριακής και Αργίας) 

 

 

4 

Παροχή Υπηρεσιών 

Ασφάλειας Λ. Εγκ. 

Μυκόνου (για  νυκτερινή 

απασχόληση Κυριακής και 

Αργίας) 

 

 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ : ΟΛΟΓΡΑΦΩ Σ: 

 Φ.Π.Α. 24% ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 01ΠΥ/2017 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
α) Η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας 

σύμφωνα με τον διεθνή κώδικα ασφάλειας ISPS, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 
725/31.3.2004, την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65/ΕΚ,  Ν. 2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και 
την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), όπως τροποποιημένα 
ισχύουν, για τον έλεγχο πρόσβασης, ερευνών ασφαλείας, περιπολιών, φύλαξη 
λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, με ένστολο προσωπικό και αναφορά 
συμβάντων στον Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμένων (ΥΑΛ) ή/και Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) ή τον όποιο εκπρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
έχει ορίσει ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμένων (ΥΑΛ) ή/και Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) ή ορίζεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένων 
(ΣΑΛ) ή Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου.  

Η φύλαξη των λιμένων, των εγκαταστάσεων, η έρευνα επιβατών, αποσκευών 
και οχημάτων θα πραγματοποιείται τις ώρες λειτουργίας των λιμένων και 
εγκαταστάσεων και σε μερικές όλο το 24ώρο, από εξειδικευμένο προσωπικό και 
κατάλληλο εξοπλισμό αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, οι οποίες αποτελούν 
περίκλειστους χώρους ελεγχόμενης και περιορισμένης πρόσβασης για το κοινό.  

Η ανωτέρω υπηρεσία θα παρασχεθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης, για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου. 
 
β) Τόπος παράδοσης της παροχής υπηρεσίας ορίζονται οι λιμένες και λιμενικές 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο διεθνή κώδικα ISPS, και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2005/65/ΕΚ, όπου εδρεύει το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. Η παράδοση της εργασίας θα γίνεται 
τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. 
 
γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 247.382,87 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές (π.χ. ISO 
9001, OHSAS 18001) και τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
Καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας και τις κάτωθι 
διατάξεις , όπως τροποποιημένες ισχύουν έως και σήμερα: 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 
3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α). 
4. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΜΥΚΟΝΟΥ 
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 του N.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό 
σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», 
όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 
4144/2013. 

6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

8. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α)  «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» σχετικά με 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

9. Τις διατάξεις της παρ. ΙΔ.3 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α)  «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - 
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». 

10. Τις διατάξεις  του το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους Διατάκτες” 

11. Τις διατάξεις  του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για 

την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”  

12.       Τις διατάξεις  του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για 

το Ελεγκτικό Συνέδριο 
13. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α) «Περί καταχώρησης δημοσιεύσεων 

των φορέων του Δημοσίου». 
14. Τις διατάξεις του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 και λοιπές 
ρυθμίσεις». 

15. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

16. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 
(ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5). 

17. Το Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α’) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Προσόντα και 
υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  

18. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 00-6142.0006 «Αμοιβές Επιχειρήσεων ασφάλειας 
Λιμένων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 2018  υπάρχει 
γραμμένη σχετική πίστωση η οποία διατέθηκε με την με αριθμ. 24/2017 
Απόφαση του ΔΣ του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου και καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων με α/α 94/27-03-2017 σε βάρος του ΚΑ 00.6142.0006 
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«Αμοιβές Επιχειρήσεων Ασφάλειας Λιμένων» του οικονομικού έτους 
2017. 

19. Την ανάγκη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για τη σχετική 
υπηρεσία, δεδομένου ότι δεν διαθέτει ούτε τον κατάλληλο αριθμό 
υπαλλήλων, ούτε υπαλλήλους με τις κατάλληλες ειδικότητες και 
εκπαιδεύσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Επίσης, η πιστή εφαρμογή 
του διεθνή κώδικα ασφάλειας ISPS, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 
725/31.3.2004, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65/ΕΚ και η πρόσθετη 
αξία που παρέχει στο τουριστικό προϊόν της χώρας μας, ενώ ταυτόχρονα 
αποφεύγεται η καταβολή υπέρογκων διοικητικών προστίμων από την ΕΕ 
για την μη συμμόρφωση της χώρας μας στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά είναι: 
α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 
β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς. 
γ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 
δ) Τεχνική περιγραφή. 

ΑΡΘΡΟ  4 
 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπολογίζεται  σε ποσοστό δύο τοις 
εκατό (2,0%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς τον Φ.Π.Α., 
κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την 
καλή εκτέλεση της εργασίας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5,0%) 

επί της συμβατικής αξία της υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζεται ο αναλογών Φ.Π.Α 
κ ατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του  Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ  5 

 Η προσφερόμενη  τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και 
ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε 
αναθεώρηση. 
 Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την 
τμηματική παραλαβή των παράδοση εργασιών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής 
δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών. 
 Επειδή η παράδοση της εργασίας θα είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο 
του παρόχου είτε αμέσως μετά την παράδοση της κάθε τμηματικής ποσότητας, είτε το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. Το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου υποχρεούται να εξοφλεί 
τον ανάδοχο μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της εκάστοτε 
εργασίας και εφόσον ο ανάδοχος εκδώσει το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και 
προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

 
ΑΡΘΡΟ  6 

 Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο 
ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και 
συμμόρφωση με τη μελέτη. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της 
ποσότητας της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση 
αυτής. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί άμεσα σε αντικατάσταση αυτής, το Δ.Λ.Τ. 
Μυκόνου οφείλει να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με τα άρθρα 219 
και 220 του Ν. 4412/2016.  
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ΑΡΘΡΟ  7 
Ο ανάδοχος οφείλει συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας μελέτης κατά την 
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών του. Να απασχολεί τις προβλεπόμενες μονάδες 
φύλαξης-περιπολίας πλήρως στελεχωμένες σε όλες τις βάρδιες χωρίς διακοπή, όλες 
τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας, όπως προβλέπεται από τη μελέτη και τις οδηγίες 
του ΥΑΛ ή/και του ΥΑΛΕ.  
Εάν ο ανάδοχος καθυστερεί για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση των 
συμφωνηθέντων εργασιών πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και δεν εκπληρώνει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις επιβάλλονται ύστερα από εισήγησή της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας και κατόπιν εγκρίσεως της αναθέτουσας αρχής (Διοικητικό Συμβούλιο), 
ποινικές ρήτρες  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. Η 
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει αυτομάτως στις διαδικασίες εκπτώσεως 
του αναδόχου. Το ποσό των ρητρών αφαιρείται από τις επόμενες πληρωμές προς τον 
ανάδοχο ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ  8 

 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δ.Λ.Τ. 
Μυκόνου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο 
όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα 
του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την 

καθυστέρηση αυτή. 
 Εάν ο πάροχος καθυστερήσει την παράδοση της εργασίας, πέραν της 
προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει 
υπέρ του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

ΑΡΘΡΟ  9 

 Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των  
παρεχομένων  εργασιών. Η εργασία θεωρείται ενιαία και όποιος διαγωνιζόμενος 

υποβάλει προσφορά για μέρος αυτής, δεν θα γίνεται αποδεκτή.  
 

ΑΡΘΡΟ  10 

 Εργατικά ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, κρατήσεις, έξοδα δημοσίευσης, 
χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και 
υποχρέωση του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου.  

 
ΑΡΘΡΟ  11 

 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του 
έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά 
ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση 
απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η 
οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταβάλλει την αποζημίωση των εργαζομένων 
κατά το τέλος έκαστου μηνός. Το πρόγραμμα εργασίας θα καθορίζεται από τις 
Υπηρεσίες Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμένων 
(ΥΑΛ) ή/και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) ή τους αντικαταστάτες τους.   
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ΑΡΘΡΟ  12 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, 
επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

ΑΡΘΡΟ  13 
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με τον 

διεθνή κώδικα ασφάλειας ISPS, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 725/31.3.2004, την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65/ΕΚ,  Ν. 2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και την Υπουργική 
Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), όπως τροποποιημένα ισχύουν, για τον 
έλεγχο πρόσβασης, ερευνών ασφαλείας, περιπολιών, φύλαξη λιμένων και λιμενικών 
εγκαταστάσεων, με ένστολο προσωπικό και αναφορά συμβάντων στον Υπεύθυνο 
Ασφάλειας Λιμένων (ΥΑΛ) ή/και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) ή τον όποιο 
εκπρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έχει ορίσει ο Υπεύθυνος Ασφάλειας 
Λιμένων (ΥΑΛ) ή/και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) ή ορίζεται στο 
εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένων (ΣΑΛ) ή Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) 
του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου.  

Η φύλαξη καθορισμένων περίκλειστων χώρων ελεγχόμενης και 
περιορισμένης πρόσβασης, εντός των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων, 
αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ Μυκόνου θα γίνεται από ένστολο προσωπικό, σύμφωνα με 
το Ν. 2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και την Υ.Α. 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), το Ν. 
3622/2007 και τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας Σ.Α.Λ. και Σ.Α.Λ.Ε., όπως 
τροποποιημένα ισχύουν. 

Η φύλαξη των χώρων και η έρευνα επιβατών, αποσκευών και οχημάτων θα 
πραγματοποιείται τις ώρες λειτουργίας των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων 
και σε μερικές όλο το 24ώρο, από εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλο 
εξοπλισμό, οι οποίες αποτελούν περίκλειστους χώρους ελεγχόμενης και 
περιορισμένης πρόσβασης για το κοινό, συμπεριλαμβανομένης και αυτής στο νησί 

της Δήλου, αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μ., οι οποίες αποτελούν περίκλειστους χώρους 
ελεγχόμενης και περιορισμένης πρόσβασης. 

Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να διαθέσει στο προσωπικό που θα 
χρησιμοποιήσει για τη φύλαξη των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, τα 
κατάλληλα για το σκοπό αυτό μέσα (ενδεικτικά αναφέρονται: στολή, 
ενδοεπικοινωνία για όλο το προσωπικό που απασχολεί ανά βάρδια και τον Υ.Α.Λ.Ε, 
φακούς με μπαταρίες, σφυρίχτρες, VHF σε κάθε διεπαφή που χρησιμοποιείται,  
αναλώσιμα υλικά, μπαταρίες για την χρήση ηλεκτρονικών αντικειμένων 
συμπεριλαμβανομένων των ανιχνευτών μετάλλων, σε περίπτωση που δεν επαρκούν 
οι ανιχνευτές μετάλλων του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
παρέχει στο προσωπικό του, δικούς του με διαπίστευση καταλληλότητα και 
απόδοσης, φακό προβολέα σε όλα τα φυλάκια των διεπαφών, φορητό ηλεκτρονικό 
υπολογιστή για την καταμέτρηση των ελέγχων, κλπ), σύμφωνα πάντα με τις 
κείμενες διατάξεις και τα εγκεκριμένα ΣΑΛ και ΣΑΛΕ.  

Ο Ανάδοχος πάντοτε φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα 
υλικά και μέσα οποιασδήποτε φύσεως, περιλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, καθώς επίσης και τις εκτελούμενες απ' αυτόν 
εργασίες. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει το κατάλληλο 

προσωπικό σε εμπειρία και αριθμό που θα περιγράφονται στην προσφορά του για 
την άρτια εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας των Λιμένων και Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ Μυκόνου 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει Υπεύθυνο έργου, τον οποίο θα 
συμπεριλάβει στην οικονομική προσφορά και θα τον γνωρίσει εγγράφως στο Δ.Λ.Τ. 
Μυκόνου, αμέσως μόλις ανατεθεί το έργο παρέχοντας πλήρη στοιχεία ταυτότητας. Ο 
υπεύθυνος έργου θα έχει αποδεδειγμένα τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρίας σε 
θέση ευθύνης στον τομέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας κρίσιμων 
εγκαταστάσεων (π.χ. αερολιμένων, λιμένων κ.α.), και τουλάχιστον ένα (1) έτος στη 
θέση Υπευθύνου Έργου Λιμένων ή Λιμενικών Εγκαταστάσεων Κρουαζιέρας, θα 
είναι εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος κατά IMO Model Course 3.21 από 
Αναγνωρισμένο Φορέα Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος ΕΕ 
σύμφωνα με την ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’).  

Ο Υπεύθυνος Έργου θα υπάγεται άμεσα στον ΥΑΛ ή /και ΥΑΛΕ ο οποίος 
είναι επιφορτισμένος για το σκοπό αυτό με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ 

4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’).  
Με ποινή αποκλεισμού, ο υπεύθυνος έργου πρέπει να είναι μόνιμα 

εγκατεστημένος στη Μύκονο, με αρμοδιότητα τον έλεγχο της παρουσίας και της 
αποτελεσματικότητας-αποδοτικότητας των φυλάκων. Η μόνιμη εγκατάστασή του ή 
η πρόθεσή του θα τεκμηριώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπόλογος απέναντι του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου και 
υποχρεούται να αντικαταστήσει οποιουσδήποτε φύλακες ή υπευθύνους που ο ΥΑΛ ή 
ΥΑΛΕ έκρινε ότι είναι ακατάλληλοι. 

Για τον έλεγχο των εργασιών φύλαξης των λιμένων υπεύθυνος είναι ο ΥΑΛ ή 
όποιος τον εκπροσωπεί, ενώ για τις λιμενικών εγκαταστάσεων, υπεύθυνος είναι ο 
ΥΑΛΕ ή όποιος τον εκπροσωπεί. 

Ο έλεγχος των εργασιών θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο από τα σημεία 

ελέγχων ασφαλείας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας  που θα διαθέσει επί ποινή 

αποκλεισμού ο Ανάδοχος στο ΔΛΤ Μυκόνου για τις ανάγκες παρακολούθησης του 
έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις του ΥΑΛ ή 
του ΥΑΛΕ ή των αντικαταστατών τους. 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 
πιστοποιημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών ή/και 

αναγνώρισης ανθρώπινης ζωής από αναγνωρισμένο φορέα στην Ελλάδα ή σε 
κράτος-μέλος ΕΕ στην εκπαίδευση/πιστοποίηση, διάθεση και επιχειρησιακή χρήση 
κυνοτεχνικών ομάδων ανίχνευσης εκρηκτικών ή/και ανθρωπίνων ζωών. Ο 
Ανάδοχος ή συνεργάτης του θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στη 
χρήση κυνοτεχνικών ομάδων στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της ΕΕ σε κρίσιμες 
εγκαταστάσεις που προσιδιάζουν στην λιμενική ασφάλεια. Επιτρέπεται η κάλυψη 
της ανωτέρω προδιαγραφής από τρίτο φορέα, συνεργάτη του Αναδόχου, σύμφωνα   
με το άρθρο 78 και 307   του Ν. 4412/2017.  

Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί,  σχετικά με τη παραπάνω τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα κυνοτεχνικών μονάδων ανίχνευσης εκρηκτικών ή/και 
ανθρώπινης ζωής, να κάνει χρήση της ικανότητας του τρίτου την οποία θα δηλώσει 
σχετικά στο ΤΕΥΔ. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να 
αποδεικνύει με την προσφορά του ότι ο παραπάνω φορέας διαθέτει προς τον 
υποψήφιο ανάδοχο εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και για την 
εκτέλεσή της, τα απαραίτητα μέσα, προσκομίζοντας εντός του φακέλου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης :  

(α) σχετική έγγραφη συμβατική δέσμευση του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της 
σύμβασης θα θέσει εντός δύο μηνών στη διάθεση του υποψηφίου Αναδόχου τα 
αναγκαία μέσα και τον απαιτούμενο επαγγελματικό έλεγχο απόδοσής τους και  

(β) τα στοιχεία τεκμηρίωσης (πιστοποιητικά Κ9 από κρατικές αρμόδιες 
εποπτεύουσες αρχές κρίσιμων εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά 
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αναγνώρισης/αδειοδότησης του τρίτου φορέα από κρατικές αρμόδιες εποπτεύουσες 
αρχές) για την κάλυψη της αντίστοιχης προδιαγραφής συμμετοχής. 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει τεκμηριωμένα ικανότητα διεκπεραίωσης έρευνας 
ικανοποίησης πελατών κι επιβατών κρουαζιέρας στο πλαίσιο παρακολούθησης της 
επίδοσης των υπηρεσιών ασφάλειας κι εξυπηρέτησης επιβατών. Η ικανότητα 
τεκμηριώνεται με την υποβολή βεβαίωσης ή σύμβασης εκτέλεσης έργου μεταξύ του 
υποψηφίου και του φορέα εκμετάλλευσης και διαχείρισης λιμένων ή και λιμενικών 
εγκαταστάσεων.  

Ο Ανάδοχος οφείλει επιπλέον να ενημερώνεται για το πρόγραμμα αφίξεων 
των υπόχρεων πλοίων στον κώδικα ISPS ή και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65/ΕΚ, 
ώστε να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των λιμένων, των 
λιμενικών εγκαταστάσεων και την εφαρμογή του ΣΑΛ και ΣΑΛΕ, αντίστοιχα. 

Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών έχει υποχρέωση να διαθέτει 
πιστοποιητικό OHSAS 18000 ή αντίστοιχο, να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις που 
αφορούν προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων κατά την 
εργασία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ.177/Α) όπως 
τροποποιήθηκε από τους Ν. 2639/98 (Φ.Ε.Κ.205/Α/2.9.98), Ν.2224/94 (Φ.Ε.Κ.112/Α/6.7.94) 
και Ν. 3227/2004 (Φ.Ε.Κ.31/Α/9.2.04), ο Ν. 3144/03 (Φ.Ε.Κ.111/Α/8.5.03), όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν. 3227/2004 (Φ.Ε.Κ.210/Α/19.8.05), το Π.Δ. 396/1994 
(Φ.Ε.Κ.220/Α), το Π.Δ. 17/1996 (Φ.Ε.Κ.11/Α) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 159/1999 
(Φ.Ε.Κ.157/Α), το Π.Δ. 305/1996 (Φ.Ε.Κ.212/Α). 

Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε 
οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Δ.Λ.Τ Μυκόνου 
για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν θα συμβούν από 
πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υ.Α. 

4434.1/02/2008, την ΕΚ 725/2004 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65/ΕΚ. Προς 
τούτο, υποχρεούται με ποινή αποκλεισμού να διαθέτει βεβαίωση ασφαλιστικής 
κάλυψης τουλάχιστον 3.000.000,00 ευρώ συνολικά και ανά περιστατικό την οποία 
θα προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης . 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό που θα 
απασχολεί στο έργο, στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίσεως του, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Προς τούτο, υποχρεούται να διαθέτει 
ασφαλιστική ενημερότητα από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. 

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται  για την απαρέγκλιτη τήρηση των 
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή την καταβολή των νόμιμων αποδοχών 
στο απασχολούμενο προσωπικό για την υλοποίηση της παρούσας υπηρεσίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.3863/2010, ανάλυση του οποίου θα πρέπει να 
παρατίθεται στην οικονομική του προσφορά.  

Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να πραγματοποιεί 
περιπόλους μεταξύ των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων με υπόδειξη του ΥΑΛ 
ή/και ΥΑΛΕ.  

Το όχημα και τα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα τα οποία μπορεί να διαθέτει ο 
ανάδοχος θα πρέπει να φέρουν τα διακριτικά του αναδόχου, ως ιδιωτική εταιρεία 
ασφάλειας και υποχρεωτικά να είναι διαθέσιμα στους λιμένες και τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις για την επίτευξη περιπολιών, μεταφοράς ελεγμένων αποσκευών όλο 
το 24-ώρο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει προσωπικό με άδεια οδήγησης για 
την χρήση του οχήματος ανά βάρδια.  

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση του οχήματος για την μεταφορά προσωπικού 
από την περιοχή κατοικίας τους, στον χώρο εργασίας τους και αντίστροφα. 

Οι βάρδιες θα ανέρχονται σε τουλάχιστον δύο (2) ανά ημέρα (πρωινή-

απογευματινή βάρδια). Κατά τη διάρκεια της τρίτης βάρδιας (νυχτερινή βάρδια) ο 
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Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει φύλακα για την φύλαξη των λιμένων και 
λιμενικών εγκαταστάσεων, βάσει της καθοδήγησης του ΥΑΛ ή του ΥΑΛΕ ή των 
αναπληρωτών τους. Από τα παραπάνω άτομα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία 

(1) γυναίκα ανά λιμένα ή διεπαφή λιμενικής εγκατάστασης και ένας (1) 

αρχιφύλακας-επικεφαλής της ομάδας ανά βάρδια, ο οποίος θα επικοινωνεί με τον 
ΥΑΛ ή ΥΑΛΕ. Η ομάδα αρχιφυλάκων θα αποτελείται από (3) άτομα τα οποία θα 
εκτελούν χρέη αρχιφύλακα και θα λαμβάνουν το νόμιμο επίδομα θέσης.  Επιπλέον, 
όλες οι ομάδες θα βρίσκονται υπό την καθοδήγηση του ΥΑΛ ή ΥΑΛΕ ή των 
αντικαταστατών τους.  

Κατόπιν προγραμματισμού ή εντολής των ΥΑΛ ή ΥΑΛΕ άτομα της ομάδας 
μπορούν να αποσπαστούν από έναν λιμένα ή μια λιμενική εγκατάσταση σε ένα άλλο 
ή μία άλλη. Επιπλέον το ένα άτομο από τα τέσσερα θα εκτελεί περιπολίες κατόπιν 
εντολής του ΥΑΛ ή ΥΑΛΕ ή του επικεφαλής της ομάδας του και σε περίπτωση 
ανάγκης θα εκτελεί υπηρεσίες υπό την καθοδήγηση των ανωτέρω. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, με ποινή αποκλεισμού, δύναμη είκοσι 

(22) ατόμων εκπαιδευμένων, σύμφωνα με την ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’),  κι 
έχοντας τις κατάλληλες άδειες εκτέλεσης φύλαξης (security), που θα προσλάβει μετά 
από τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. 

Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού ή αύξησης του επιπέδου ασφάλειας 
από το αρμόδιο Υπουργείο ή την Αρχή Ασφάλειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει 
επιπλέον προσωπικό, μέχρι την λήξη των προαναφερθέντων περιστατικών, άμεσα 
στο νησί της Μυκόνου.  

Μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης στην αύξηση των φυλάκων ορίζονται οι τρείς 

(3) ώρες από την αναγγελία της αύξησης του επιπέδου ασφάλειας, η δε επίτευξή του 
θα αιτιολογείται στην προσφορά του αναδόχου, επί ποινή αποκλεισμού. 

Ο αριθμός των ατόμων δύναται να αυξομειωθεί κατόπιν εντολής του ΥΑΛ ή 
ΥΑΛΕ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, για λόγους που θα κρίνει η υπηρεσία, 
οπότε και θα γίνει ανάλογη περικοπή ή αύξηση των ωρών εργασίας.  

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής παροχής ασφάλειας ή/και 
φύλαξης με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα 
πιστοποίησης 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής 
Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας στο πεδίο 
εφαρμογής παροχής ασφάλειας ή/και φύλαξης με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001 

ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. 
Επιπλέον, σε περίπτωση που το Δ.Λ.Τ.Μ. έχει ολοκληρώσει την προμήθεια 

του μηχανήματος ακτίνων Χ που θα βρίσκεται στους λιμένες ή τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό χρήσης ακτίνων Χ και δικό του όχημα αποκλειστικής 

χρήσης για μεταφορά αποσκευών από τους υπόλοιπους λιμένες ή διεπαφές στην 
εγκατάσταση του μηχανήματος για ακτινοσκόπηση. Ο ανάδοχος πέρα από το όχημα 
πρέπει να χρησιμοποιήσει κατάλληλο μηχάνημα ηλεκτρονικής καταγραφής και 
ταυτοποίησης ασφαλείας, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την ασφάλεια όλων των 
εμπλεκόμενων. 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει αποδεδειγμένα τεχνικά μέσα εκπαίδευσης 
προσωπικού ασφαλείας στη διαχείριση ασφαλείας πλήθους, στην αναγνώριση 
εκρηκτικών και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων ή ουσιών, στην αναγνώριση 
και ανάλυση συμπεριφορών και τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας. 

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει επαρκή μέσα περιπολίας-ενημέρωσης, που δεν θα 
επιβαρύνουν το περιβάλλον του νέου και του παλαιού λιμένα. 
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης 

ακτινοσκοπικού ελέγχου αποσκευών, χειραποσκευών και επιβατών, καθώς και 
ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής αναφορών και συμβάντων σε πραγματικό 
χρόνο με σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών από 
τον ΥΑΛ ,ΥΑΛΕ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. 

Σχετικές εντολές του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου εκτελούνται από τον Ανάδοχο και σε 
αντίθετη περίπτωση τα μέτρα προστασίας φυλάξεως ή διατηρήσεων λαμβάνονται 
από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται στον 
Ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την 
προστασία και διαφύλαξη όλων των κοινωφελών και κάθε φύσεως έργων που 
βρίσκονται κοντά στο εκτελούμενο έργο για την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της 
λειτουργίας των. Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του Αναδόχου, επανορθώνονται 
αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση η αποκατάσταση των ζημιών, γίνεται 
από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σε βάρος του Αναδόχου. 

Μύκονος, …../03/2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

Μύκονος, 23/03/2017 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

Νικόλαος Χρυσοβ. Βαρδαλάχος 
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Αν. Υ.Α.Λ και Α.Υ.Α.Λ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 01ΠΥ/2017 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1,   

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 

3863/2010 (Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις 

στις εργασιακές σχέσεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

- του ν. 3622/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4150/2013  

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 

 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α). 

 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ 
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- Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΑΔΑ: 

ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5). 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν..3731/2008 

- του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

- του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 

λοιπές διατάξεις” 

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

- του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

- Του το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

- Τις  διατάξεις  του  Ν.2518/97  (Φ.Ε.Κ.  1164/Α/21-08-1997),  «Προϋποθέσεις  

λειτουργίας  ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα 

και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.3707/08 (Φ.Ε.Κ. 209/08-10-08) και ισχύει 

-  Της Υπουργικής Απόφασης  4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), ως ισχύει σήμερα  

- Του Π.Δ. 56/2004 «Κύρωση των  τροποποιήσεων της  Διεθνούς  Σύμβασης  «περί  

- ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα». 

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

- της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

- Το Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α’) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Προσόντα και υποχρεώσεις του 
προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
 

-      Την ανάγκη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για τη σχετική 
υπηρεσία, δεδομένου ότι δεν διαθέτει ούτε τον κατάλληλο αριθμό υπαλλήλων 
ούτε υπαλλήλους με τις κατάλληλες ειδικότητες και εκπαιδεύσεις στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. Επίσης, η πιστή εφαρμογή του διεθνή κώδικα 
ασφάλειας ISPS, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 725/31.3.2004, της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65/ΕΚ και η πρόσθετη αξία που παρέχει στο 
τουριστικό προϊόν της χώρας μας, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η καταβολή 
υπέρογκων διοικητικών προστίμων από την ΕΕ για την μη συμμόρφωση της 
χώρας μας στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

-      Την με αριθμ. 24/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού  

17PROC006016668 2017-04-04



  17 

-      Την με αριθμ. 24/2017 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ Μυκόνου με την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2017 
και 2018 (πολυετία) και διατέθηκε πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.0006 
«Αμοιβές Επιχειρήσεων ασφάλειας Λιμένων», ποσού 127.879,60€ του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων με α/α  94/27-03-2017,  το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον αντίστοιχο 
ΚΑ του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.  

-      Την με αριθμ. …………………. απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ Μυκόνου με την οποία  
εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης  

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας: 
«ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΜΥΚΟΝΟΥ» [CPV: 79700000-1]. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της υπό παροχής υπηρεσίας ανέρχεται 
ενδεικτικά σε €199.502,32 συν ΦΠΑ 24%  €47.880,56, ήτοι συνολικά  €247.382,87.  
Η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους, (Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Π/Υ 2017-2018, 
Κ.Α 00-6142.0006»). 
Η διάρκεια της συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτει περίπου 21.000 εργατοώρες 
βάσει του προγράμματος της Κρουαζιέρας – Ακτοπλοΐας 2017 - 2018, προκειμένου 
να καλυφθούν οι ανάγκες του ΔΛΤ Μυκόνου για χρονικό διάστημα ενός έτους ή 

μέχρι εξαντλήσεως των εργατοωρών από την υπογραφή της σύμβασης και θα 
διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Αντικείμενο 

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με τον διεθνή 
κώδικα ασφάλειας ISPS, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 725/31.3.2004, την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65/ΕΚ,  Ν. 2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και την Υπουργική 
Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), όπως τροποποιημένα ισχύουν, για τον έλεγχο 
πρόσβασης, ερευνών ασφαλείας, περιπολιών, φύλαξη λιμένων και λιμενικών 
εγκαταστάσεων, με ένστολο προσωπικό και αναφορά συμβάντων στον Υπεύθυνο 
Ασφάλειας Λιμένων (ΥΑΛ) ή/και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) ή τον όποιο 
εκπρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έχει ορίσει ο Υπεύθυνος Ασφάλειας 
Λιμένων (ΥΑΛ) ή/και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) ή ορίζεται στο 
εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένων (ΣΑΛ) ή Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) 
του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου.  
Η φύλαξη καθορισμένων περίκλειστων χώρων ελεγχόμενης και περιορισμένης 

πρόσβασης, εντός των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων, αρμοδιότητας 
του Δ.Λ.Τ Μυκόνου θα γίνεται από ένστολο προσωπικό, σύμφωνα με το Ν. 2518/97 
(Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και την Υ.Α. 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), το Ν. 3622/2007 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  και τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας Σ.Α.Λ. και 
Σ.Α.Λ.Ε., όπως τροποποιημένα ισχύουν. 
Η φύλαξη των χώρων και η έρευνα επιβατών, αποσκευών και οχημάτων θα 
πραγματοποιείται τις ώρες λειτουργίας των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων 
και σε μερικές όλο το 24ώρο, από εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλο 
εξοπλισμό, οι οποίες αποτελούν περίκλειστους χώρους ελεγχόμενης και 
περιορισμένης πρόσβασης για το κοινό, συμπεριλαμβανομένης και αυτής στο νησί 
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της Δήλου, αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μ., οι οποίες αποτελούν περίκλειστους χώρους 
ελεγχόμενης και περιορισμένης πρόσβασης. 
Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να διαθέσει στο προσωπικό που θα 
χρησιμοποιήσει για τη φύλαξη των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, τα 
κατάλληλα για το σκοπό αυτό μέσα 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει, εντός δύο μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης, πιστοποιημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης 

εκρηκτικών ή/και αναγνώρισης ανθρώπινης ζωής από αναγνωρισμένο φορέα 
στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος ΕΕ στην εκπαίδευση/πιστοποίηση, διάθεση και 
επιχειρησιακή χρήση κυνοτεχνικών ομάδων ανίχνευσης εκρηκτικών ή/και 
ανθρωπίνων ζωών, ο οποίος θα λειτουργεί εντός των καθορισμένων περίκλειστων 
χώρων ελεγχόμενης και περιορισμένης πρόσβασης των λιμένων και των λιμενικών 
εγκαταστάσεων, αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ Μυκόνου. 
 
Περαιτέρω ανάλυση του αντικειμένου της διακήρυξης, περιέχεται στο  Άρθρο 13 της 
σχετικής Συγγραφής Υποχρεώσεων η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
παρούσας 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση 

1. Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας «ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ» [CPV: 79700000-1] έχει 
προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των €199.502,32 συν ΦΠΑ 24%  €47.880,56, 

ήτοι συνολικά  €247.382,87 
2. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους  Κ.Α. 00-6142.0006 με τίτλο «Αμοιβές 

Επιχειρήσεων ασφάλειας Λιμένων», των  προϋπολογισμών   των οικονομικών  
ετών   2017 – 2018   και θα χρηματοδοτηθεί  από ιδίους πόρους. 

 Η ως άνω δαπάνη  εγκρίθηκε με την με αριθμ. 24/2017 απόφαση του ΔΣ του Δ.Λ.Τ. 
Μυκόνου σε βάρος των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2017 και 2018 
(πολυετία) και διατέθηκε πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.0006 «Αμοιβές 

Επιχειρήσεων ασφάλειας Λιμένων» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2017 ποσού 127.879,60€ η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 
94/27-03-2017. Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. 00-6142.0006 

«Αμοιβές Επιχειρήσεων ασφάλειας Λιμένων» του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2018.  

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  79700000-1 
 

Προσφορές υποβάλλονται  για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Σύστημα Διαγωνισμού 

 
1. Τρόπος-Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

  
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,. 
 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 
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καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016, 
και  στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ 28/80 
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  
Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ στο ΦΕΚ: 05/04/2017 
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 07/04/2017 
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

10/04/2017 και ώρα 08:00 πμ 
• ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

27/04/2017 και ώρα 18:00 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 και το άρθρο 
6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Δημοσιότητα 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό 
Τύπο  
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.mykonosports.gr   
 
Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
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διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Κανόνες δημοσιότητας- Λήψη πληροφοριών 

 
A. Κανόνες Δημοσιότητας  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα 
διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις 
διευθύνσεις www.mykonosports.gr και www.promitheus.gov.gr. 
Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου. Τα έξοδα 
δημοσίευσης  τόσο της αρχικής όσο των τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών, 
βαρύνουν τον ανάδοχο. [ν. 3801/09].  

B. Λήψη πληροφοριών   
1. Η Διακήρυξη διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου 
www.mykonosports.gr από την 07/04/2017 όπως επίσης στο διαδικτυακό 
τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι 
τη λήξη της προθεσμίας των προσφορών ήτοι την 27/04/2017.   

2. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή φορείς που διαθέτουν τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), το δε ηλεκτρονικό αρχείο 
με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Οι 
συμπληρωματικές διευκρινήσεις πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο 8 
(οκτώ) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
και η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαντήσει ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός 
προθεσμίας τεσσάρων  (4) ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή 
διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
Μετά την υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, 
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης, δε γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Επισημαίνεται 
ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν 
προσφορά μετά την υποβολή της.  
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4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να 
μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν 
από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή 
των προσφορών. 
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των 
πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν 
σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται 
παράταση των προθεσμιών 

 
5. Γνώση συνθηκών και υποχρέωση επίσκεψης 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να επισκεφθούν τους χώρους στους οποίους 
θα παρέχονται οι υπηρεσίες φύλαξης προκειμένου να αποκτήσουν ιδία 
αντίληψη της παρεχόμενης υπηρεσίας  ώστε να είναι σε θέση να καταρτίσουν 
σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο. Το Δ.Λ.Τ.Μ. δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο 
Ανάδοχος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της εργασίας, ενώ 
είναι εξολοκλήρου υποχρέωση του υποψηφίου να επισκεφθεί τους χώρους και 
τους λιμένες φύλαξης, πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
Η επίδοση της προσφοράς από τον υποψήφιο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός 
είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές 
συνθήκες της παροχής υπηρεσίας ως και τα συμβατικά στοιχεία της 
αντίστοιχης μελέτης. 
Όποιος επιθυμεί να παραστεί, ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία του 
Δ.Λ.Τ. Μυκόνου πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την επίσκεψη του, η 
οποία θα λάβει χώρα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες πριν την διεξαγωγή 
του διαγωνισμού.   
 

6. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό: 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής.   

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

i. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση 
των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
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Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

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

iii. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται 
την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 
αποστέλλοντας: 

1. είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

2. είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή 
αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για 
τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β 
για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο 
Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών 
του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να 
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή του και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Αναθέτουσα 
Αρχή. 

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

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

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν : 
αναγνωρισμένα νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή  αλλοδαπής και  σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που έχουν 
αποδεδειγμένη ενασχόληση, με την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα 

με το Ν. 2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και έχουν την επάρκεια και δυνατότητα να 

εκδώσουν την προβλεπόμενη άδεια από το οικείο Λιμεναρχείο με βάση την 
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Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’) για τον έλεγχο πρόσβασης, 
ερευνών ασφαλείας, περιπολιών, φύλαξης περίκλειστων χώρων ελεγχόμενης και 
περιορισμένης πρόσβασης και τα οποία είναι  εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

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

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

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Λόγοι αποκλεισμού 
 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό 
του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους λόγους: 
8.1   Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 
των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
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σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους 
διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
8.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα 
μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
α) Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 8.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο 
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
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8.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν 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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην 
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων 
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι 
ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 
του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 
συμμετοχή του οικονομικού φορέα 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) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β  της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του 
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  
Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης, όπως η παρούσα  ως 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που 
αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της 
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παρ. 8.3 , υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  
8.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, 
σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  
8.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 8.1 και 8.3 (β)  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 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που 
έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
8.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
8.7 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 
Α. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας1  
 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι των υπηρεσιών φύλαξης  Ειδικότερα 
απαιτείται να διαθέτουν  
1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, με 

πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή, που να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών θα 
είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και θα καλύπτει την άσκηση των δραστηριοτήτων τους 
κατά τα  υπό αναφορά έτη  
 

2. Άδεια Λειτουργίας του Ν.2518/97 σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς και καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

3. Άδεια εγκεκριμένης στολής από το Γ.Ε.Ε.Θ.Α. 

                                                 
1 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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4. Τη διάθεση τουλάχιστον τριών (3) αδειών από Λιμεναρχεία, σύμφωνα με 
την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’) για αντίστοιχα 
έργα φύλαξης.   

 
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας  τα ανωτέρω  θα πρέπει να κατατεθούν  για 
καθένα μέλος ξεχωριστά 
 
Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς παρέχουν και καταθέτουν: 
  
1) Πιστοποιητικό ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης ορίου τουλάχιστον 

3.000.000,00 €, για το συγκεκριμένο έργο,  το οποίο θα καταβληθεί κατόπιν 
ανακήρυξης αναδόχου και πριν την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον ο 
Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε 
οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Δ.Λ.Τ 
Μυκόνου για κάθε ατύχημα ή ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν θα 
συμβούν από πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της Υ.Α. 4434.1/02/2008, την ΕΚ 725/2004 και την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2005/65/ΕΚ. Προς τούτο, υποχρεούται με ποινή αποκλεισμού να 
διαθέτει βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης τουλάχιστον 3.000.000,00 ευρώ 

συνολικά και ανά περιστατικό, για το συγκεκριμένο έργο 
 

2) Να έχουν  αθροιστικά  κύκλο  εργασιών παροχής  υπηρεσιών  φύλαξης  
κατά   τις  τρεις  τελευταίες οικονομικές  χρήσεις, ΎΨΟΥΣ τουλάχιστον 
διπλάσιου της προυπολογισθείσας δαπάνης της υπηρεσίας ο οποίος θα 
προκύπτει από αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών κατά τρείς (3) 
προηγούμενες του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικές 
χρήσεις ή αν οι εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν 
ισολογισμούς από δηλώσεις κύκλου εργασιών.  

 
 
Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  
 απαιτείται: 
α) ο υποψήφιος να έχει πραγματοποιήσει αντίστοιχες υπηρεσίες μέσα στα 
τελευταία τρία (3) έτη, ο οποίος να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των 
συμβάσεων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία, 

τουλάχιστον τρείς (3) ετήσιες συμβάσεις με φορείς διαχείρισης λιμένων ή και 
λιμενικών εγκαταστάσεων της επικρατείας με σχετικό συμβατικό αντικείμενο, 
μεγαλύτερο ή ίσο των 250.000,00 €. 
[β)  να διαθέτει  τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως αυτός αναφέρεται αναλυτικά 
στις στην  μελέτη της υπηρεσίας  
γ) να διαθέτει  ειδικά εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό όπως  
αναλυτικά  αναφέρεται στη μελέτη  
 
Δ. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

1) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής παροχής ασφάλειας ή/και φύλαξης με 
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το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο 
φορέα πιστοποίησης 

2) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης 

της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας στο πεδίο εφαρμογής 
παροχής ασφάλειας ή/και φύλαξης με το διεθνές πρότυπο OHSAS 

18001:2008 ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης 
 

Ε. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου Β) και τα σχετικά με την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου Γ), να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του 
ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται 
στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
Η εκτέλεση των  ως άνω εργασιών/ καθηκόντων  και όπως αυτές αναλυτικά 
περιγράφονται στη μελέτη της υπηρεσίας  γίνεται υποχρεωτικά από τον 
προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, 
από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή  

Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί,  σχετικά με τη αιτούμενη από την 
μελέτη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κυνοτεχνικών μονάδων ανίχνευσης 
εκρηκτικών ή/και ανθρώπινης ζωής, να κάνει χρήση της ικανότητας του τρίτου την 
οποία θα δηλώσει σχετικά στο ΤΕΥΔ. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος ανάδοχος 
πρέπει να αποδεικνύει με την προσφορά του ότι ο παραπάνω φορέας διαθέτει προς 
τον υποψήφιο ανάδοχο εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και για 
την εκτέλεσή της, τα απαραίτητα μέσα, προσκομίζοντας εντός του φακέλου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης :  

(α) σχετική έγγραφη συμβατική δέσμευση του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της 
σύμβασης θα θέσει εντός δύο μηνών στη διάθεση του υποψηφίου Αναδόχου τα 
αναγκαία μέσα και τον απαιτούμενο επαγγελματικό έλεγχο απόδοσής τους και  

(β) τα στοιχεία τεκμηρίωσης (πιστοποιητικά Κ9 από κρατικές αρμόδιες 
εποπτεύουσες αρχές κρίσιμων εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά 
αναγνώρισης/αδειοδότησης του τρίτου φορέα από κρατικές αρμόδιες 
εποπτεύουσες αρχές) για την κάλυψη της αντίστοιχης προδιαγραφής συμμετοχής 
 

Αρθρο 10 
Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 
 

Α. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
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Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου  8 και β) πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής του άρθρου 9  της παρούσης, προσκομίζουν κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥΔ2 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  
 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ :  
A) Oι οικονομικοί  φορείς  πρέπει να συμπληρώσουν  μόνο την Ενότητα α  

του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν  οποιαδήποτε 
άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ  
 

B) Επί νομικών προσώπων επισημαίνονται τα εξής:  
 Το ΤΕΥΔ  θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους και θα αφορά το 
νομικό πρόσωπο. Ειδικά όμως για την περίπτωση (του ποινικού μητρώου)  το 
ΤΕΥΔ θα υποβάλλεται και θα υπογράφεται επί ανωνύμων εταιρειών από όλα 
τα μέλη του Δ.Σ. και τον διευθύνοντα σύμβουλο και επί εταιριών 
περιορισμένης ευθύνης και επί προσωπικών εταιριών από τον ή τους 
διαχειριστές τους και θα αφορά τον ίδιο τον δηλούντα σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και αναλυτικά αναφερόμενα  στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15 
 
Β. Αποδεικτικά μέσα – (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και 
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στα άρθρα 8  και 9, κρίνονται 
κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 
της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 
105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/20163. 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο Ε του άρθρου 9 της 
παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην 
υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού του άρθρου 8 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι Β , Γ και Δ του άρθρου 9). 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην 
ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 9  
 

                                                 
2 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 

φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές 

δηλώσεις  

3 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη 
δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - 
μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, 
εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016 . 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου  9 
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά4: 
α) για την παράγραφο 8.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση  
της έγγραφης πρόσκλησης του προσωρινού μειοδότη για την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  
 

                                                 

4 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
κεκυρωμένων αντιγράφων. 
 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). 
Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής 
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από 
διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και 
σημείο 6.2.)  
 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 
παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  
 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο  
Ειδικότερα Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον 
στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους 
 
β) για τις παραγράφους  8.3.β  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας εκδόσεως του τελευταίου εξαμήνου  
από την κοινοποίηση  της έγγραφης πρόσκλησης του προσωρινού μειοδότη  για 
την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούσε σε μία από τις καταστάσεις του ανωτέρω άρθρου τόσο κατά το χρόνο υποβολής 
προσφορών όσο και  κατά το χρόνο της ως άνω ειδοποίησης.  
 
γ ) για την  Παράγραφο 8.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,  από το οποίο να προκύπτει ότι τόσο κατά 

την ημερομηνία υποβολής των προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία της 

κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης του προσωρινού μειοδότη ήταν 

φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος 
 
Επιπλέον πέραν των ως άνω πιστοποιητικών της παραγράφου 8.2  απαιτείται υπεύθυνη 
δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
(στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει 
εισφορές 
 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 8.1 και 8.2 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 8.3β, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 8.1 και 8.2 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 8.3 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 8.3 υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
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δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 
δ) για την παράγραφο 8.7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου   9Α. (απόδειξη 
καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 
προσκομίζουν: 
 
1. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 9 Α (απόδειξη καταλληλόλητας 

για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου 
το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  
Ειδικότερα οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο από το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, τόσο κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  όσο και κατά την 
ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το οποίο   θα 
καλύπτει την άσκηση των δραστηριοτήτων τους κατά τα  υπό αναφορά 
έτη  
 

2. Άδεια Λειτουργίας του Ν.2518/97 σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής 
της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης αλλά  
και καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

3. Άδεια εγκεκριμένης στολής από το Γ.Ε.Ε.Θ.Α. 
4. Τη διάθεση τουλάχιστον τριών (3) αδειών από Λιμεναρχεία, σύμφωνα με 

την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’) για αντίστοιχα 
έργα φύλαξης 

 
 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 

παραγράφου  9Β οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  
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1)Πιστοποιητικό ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης ορίου τουλάχιστον 
3.000.000,00 €, για το συγκεκριμένο έργο,  το οποίο θα κατατεθεί  κατόπιν 

ανακήρυξης αναδόχου και πριν την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον ο Ανάδοχος 
έχει την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο, 
συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Δ.Λ.Τ Μυκόνου για κάθε ατύχημα ή 
ζημιά σε πρόσωπα ή πράγματα που τυχόν θα συμβούν από πλημμελή άσκηση των 
καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υ.Α. 4434.1/02/2008, την ΕΚ 
725/2004 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65/ΕΚ. Προς τούτο, υποχρεούται με 
ποινή αποκλεισμού να διαθέτει βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης τουλάχιστον 

3.000.000,00 ευρώ συνολικά και ανά περιστατικό, για το συγκεκριμένο έργο 
 

2)Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών κατά τρείς (3) προηγούμενες του έτους 
διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις ή αν οι εταιρείες δεν είναι 
υποχρεωμένες να εκδίδουν ισολογισμούς από δηλώσεις κύκλου εργασιών, από  
τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αθροιστικά  κύκλο  εργασιών παροχής  υπηρεσιών  
φύλαξης  για  τις  τρεις  τελευταίες  χρήσεις, ΎΨΟΥΣ τουλάχιστον διπλάσιου της 
προυπολογισθείσας δαπάνης.  

 
Β.4. Για την απόδειξη της Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της 
παραγράφου 9Γ οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :  

1) Κατάλογο - πελατολόγιο, όπου ο υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει 
αντίστοιχες υπηρεσίες μέσα στα τελευταία τρία (3) έτη, ο οποίος να 
συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των συμβάσεων. Ο υποψήφιος 

θα πρέπει να έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία, τουλάχιστον τρείς 

(3) ετήσιες συμβάσεις με φορείς διαχείρισης λιμένων ή και λιμενικών 
εγκαταστάσεων της επικρατείας με σχετικό συμβατικό αντικείμενο, 
μεγαλύτερο ή ίσο των 250.000,00 €. 

 
Ο κατάλογος θα έχει την ακόλουθη μορφή: 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΦΟΡΕΑ 
(ΠΕΛΑΤΗ) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΑΠΟ - 
ΕΩΣ) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

            

            

            

2) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων ή υπογεγραμμένες συμβάσεις 

αντίστοιχων έργων φύλαξης κρίσιμων εγκαταστάσεων (π.χ. 

αερολιμένες, λιμένες), οι οποίες να αποδεικνύουν την τουλάχιστον 

τριετή (3) εμπειρία του συμμετέχοντα 

Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
της παραγράφου 9Δ οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  
 
Α) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
στο πεδίο εφαρμογής παροχής ασφάλειας ή/και φύλαξης με το διεθνές πρότυπο ISO 

9001 ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης 

17PROC006016668 2017-04-04



  34 

Β) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας 

και Ασφάλειας στην Εργασίας στο πεδίο εφαρμογής παροχής ασφάλειας ή/και 
φύλαξης με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001 ή αντίστοιχο από αναγνωρισμένο 
φορέα πιστοποίησης 
 
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις 
που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Β.6. Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών  φύλαξης απαιτείται να κατατεθεί επιπλέον:   

Ενορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας φύλαξης  ενώπιον 
συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου 
για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας. 
 
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 9Ε για την απόδειξη ότι θα 
έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη 
δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  

Ειδικότερα όσον αφορά στη δυνατότητα του αναδόχου να συνεργαστεί με 
τρίτο φορέα όσον αφορά την αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στη 
χρήση κυνοτεχνικών ομάδων όπως αναφέρεται και ρητά κατωτέρω,  η συγκεκριμένη 
έγγραφη δέσμευση πρέπει να προσκομίσει:  (α) σχετική έγγραφη συμβατική 
δέσμευση του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης θα θέσει εντός δύο μηνών 
στη διάθεση του υποψηφίου Αναδόχου τα αναγκαία μέσα και τον απαιτούμενο 
επαγγελματικό έλεγχο απόδοσής τους και  

(β) τα στοιχεία τεκμηρίωσης (πιστοποιητικά Κ9 από κρατικές αρμόδιες 
εποπτεύουσες αρχές κρίσιμων εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά 
αναγνώρισης/αδειοδότησης του τρίτου φορέα από κρατικές αρμόδιες 
εποπτεύουσες αρχές) για την κάλυψη της αντίστοιχης προδιαγραφής συμμετοχής 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Κριτήρια Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής 
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ΑΡΘΡΟ 12 
Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

Α. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης  για  όλες 
τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  .  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς 
που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 
κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής5. 
 
Β. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην 
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»  
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας 
την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  
Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής 
αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική 
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

                                                 
5 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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χαρακτήρα6, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον 
ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν 
την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 
μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 
 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους 

προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  [Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές 
και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να 
επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία  

Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους 
μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf 
και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη 
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι 
ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 
δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
(Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα 
οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν 
σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και 
στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας 
 
Γ.  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
 

                                                 
6 Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/20167.  
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα Γ), 
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016  και το 
άρθρο  17 της παρούσας διακήρυξης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 
το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο 
“Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Α της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 
άνω Παράρτημα  
 
 «ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Ειδικότερα κάθε Υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλει 
ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) φάκελο 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», με ποινή αποκλεισμού από 

το Διαγωνισμό, τα παρακάτω στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα 
του αναδόχου για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς πέραν των ως άνω στοιχείων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
περιλαμβάνει:  
 

• Επιχειρησιακό Σχέδιο, για τον τρόπο με τον οποίο ο διαγωνιζόμενος 
σκοπεύει να προσεγγίσει την εκτέλεση του συνολικού έργου φύλαξης. Το 
επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να επικεντρώνεται στην περιγραφή της 
μεθοδολογίας υλοποίησης για την επιτυχή εκτέλεσή του καθώς και τους 
τρόπους και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν. 

• Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας στη διαχείριση 
ασφάλειας πλήθους, στην εξυπηρέτηση επιβατών/επισκεπτών, στην 
αναγνώριση εκρηκτικών και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων ή ουσιών, 
στην αναγνώριση και ανάλυση συμπεριφορών και τον έλεγχο 
ταυτοπροσωπίας. 

• Ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης ακτινοσκοπικού ελέγχου 
αποσκευών, χειραποσκευών και επιβατών, καθώς και ηλεκτρονική 

πλατφόρμα καταγραφής αναφορών και συμβάντων σε πραγματικό χρόνο 
με σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών 
από τον ΥΑΛ ή /και ΥΑΛΕ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου 

                                                 
7 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) 

για δημόσιες συμβάσεις κατά τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: 

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης της 
υπηρεσίας (Τεχνική Έκθεση) η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
παρούσας, καθώς και των συναφών με αυτή διατάξεων των κείμενων νόμων 
και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως.  

• Άδειες φυλάκων βάσει του Ν. 2518/97 όπως τροποποιημένος ισχύει, που 
πρόκειται να στελεχώσουν το έργο, επαρκές σε πλήθος (τουλάχιστον 22 
άτομα) και δεξιότητες χειρισμού ακτινοσκοπικών μηχανημάτων 
(τουλάχιστον 2 άτομα) για την εκτέλεση του έργου.   

• Βεβαιώσεις εκπαίδευσης από αναγνωρισμένα δημόσια ή ιδιωτικά 
εκπαιδευτικά κέντρα, σύμφωνα με την ΥΑ 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’) για 
κάθε ένα από τους παραπάνω φύλακες . 

• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: Ο «Υπεύθυνος Έργου» 
είναι μόνιμα εγκατεστημένος ή πρόκειται να εγκατασταθεί μόνιμα στη Μύκονο καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έργου με αρμοδιότητα την ημερήσια παρακολούθηση του έργου, 
τον έλεγχο της παρουσίας και της αποδοτικότητας του προσωπικού ασφαλείας, καθώς 
και ότι διαθέτει  εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε παρόμοια ή συναφή με 
το αντικείμενο της διακήρυξης έργα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ή φύλαξης 
κρίσιμων εγκαταστάσεων (π.χ. αερολιμένες, λιμένες κλπ), και τουλάχιστον ένα (1) 
έτος ως «Υπεύθυνος Έργου» Λιμενικών Εγκαταστάσεων Κρουαζιέρας.  
Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από Βεβαίωση 

Προϋπηρεσίας στη θέση «Υπευθύνου Έργου» από το οικείο Λιμενικό Ταμείο 

ή Οργανισμό Λιμένα υποδοχής κρουαζιέρας, και με αντίγραφο Κατάστασης 
Προσωπικού. 

• Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: Αποδεδειγμένα εντός τριών 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης θα διατεθεί στο έργο από τον ανάδοχο 
πιστοποιημένος και κατάλληλα εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών ή/και 
αναγνώρισης ανθρώπινης ζωής από αναγνωρισμένο φορέα στην Ελλάδα ή σε κράτος-
μέλος ΕΕ στην εκπαίδευση/πιστοποίηση, διάθεση και επιχειρησιακή χρήση 
κυνοτεχνικών ομάδων ανίχνευσης εκρηκτικών ή/και ανθρωπίνων ζωών.  

• Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων ή υπογεγραμμένες συμβάσεις 
αντίστοιχων έργων φύλαξης κρίσιμων εγκαταστάσεων με χρήση 
κυνοτεχνικών ομάδων στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της ΕΕ, σε κρίσιμες 
εγκαταστάσεις που προσιδιάζουν, ή είναι συναφής, ή παρόμοιες με το 
αντικείμενο του έργου. 

• Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο Ανάδοχος ή ο 
συνεργάτης του  διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών 
στη χρήση κυνοτεχνικών ομάδων  
Επιτρέπεται η κάλυψη της ανωτέρω προδιαγραφής από τρίτο φορέα, 
συνεργάτη του Αναδόχου, σύμφωνα   με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί,  σχετικά με τη παραπάνω τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα κυνοτεχνικών μονάδων ανίχνευσης 
εκρηκτικών ή/και ανθρώπινης ζωής, να κάνει χρήση της ικανότητας του 
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τρίτου. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να αποδεικνύει 
με την προσφορά του ότι ο παραπάνω φορέας διαθέτει προς τον υποψήφιο 
ανάδοχο εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και για την 
εκτέλεσή της, τα απαραίτητα μέσα, προσκομίζοντας εντός του φακέλου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης :  

 (α) σχετική έγγραφη συμβατική δέσμευση του τρίτου, ότι για 
την εκτέλεση της σύμβασης θα θέσει εντός τριών μηνών στη 
διάθεση του υποψηφίου Αναδόχου τα αναγκαία μέσα και τον 
απαιτούμενο επαγγελματικό έλεγχο απόδοσής τους και  

 (β) τα στοιχεία τεκμηρίωσης (πιστοποιητικά Κ9 από κρατικές 
αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές κρίσιμων εγκαταστάσεων, 
πιστοποιητικά αναγνώρισης/αδειοδότησης του τρίτου φορέα 
από κρατικές αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές) για την κάλυψη 
της αντίστοιχης προδιαγραφής συμμετοχής. 

 
• Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: ο αριθμός των ατόμων που 
θα βρίσκονται στη Μύκονο σε ετοιμότητα, πέρα αυτών που θα συμμετέχουν 
στο έργο,  έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί οποιοσδήποτε έκτακτος κίνδυνος 
ασφάλειας ή αύξηση μέτρων ασφάλειας από τα αρμόδια υπουργεία - 
υπηρεσίες. Εναλλακτικά να δηλώσουν υπεύθυνα ότι σε περίπτωση 
αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης ή αύξησης των μέτρων 
ασφαλείας από τα αρμόδια υπουργεία-υπηρεσίες, ο υποψήφιος, εφόσον 
καταστεί ανάδοχος, θα διαθέσει άμεσα στο Δ.Λ.Τ. Μυκόνου την απαιτούμενη 
από το ΣΑΛ ή/ και ΣΑΛΕ δύναμη ασφαλείας. Αν η δύναμη δεν βρίσκεται 
στη Μύκονο, να δηλωθεί η περιοχή εγκατάστασής της προκειμένου να 
αποδεικνύεται ότι ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης είναι τρεις (3) ώρες από 

την αναγγελία. 
• Το όχημα ή τα μεταφορικά μέσα που θα διατεθούν για την επίτευξη 

περιπολιών, μεταφοράς ελεγμένων αποσκευών όλο το 24-ώρο, πρέπει να 
διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα:  

• άδεια κυκλοφορίας,  
• ασφάλεια,  
• ΚΤΕΟ,  

σύμφωνα με τις διατάξεις περί ασφάλειας οδικών και άλλων μετακινήσεων. 
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν διαθέτει περιπολικά οχήματα, 
αντίγραφο προσφοράς με την εταιρεία που θα τα μισθώσει, αναγράφοντας 
τον όρο σχετικά με την διάρκεια μίσθωσης ώστε να βρίσκεται εντός της 
χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 

 
Επισημαίνεται ότι στην τεχνική προσφορά, με ποινή απόρριψης, δε θα γίνεται 
αναφορά σε οικονομικά μεγέθη-στοιχεία, τα οποία αναφέρονται μόνο στην 
οικονομική προσφορά. 

Επισημαίνονται τα εξής: 
1. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. Επιπλέον, πρέπει να φέρουν ημερομηνία 
σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
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2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» υποβάλλονται από τους 
υποψήφιους αναδόχους ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτούς εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Διευκρινίζεται ότι τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν στο Πρωτόκολλο του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά), είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τους ίδιους και κατά συνέπεια δεν φέρουν 
την ψηφιακή τους υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 
συμμετοχής και τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 
άλλους φορείς.   

3. Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή 
ακριβών αντιγράφων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν.4250/26-03-2014 (πλην της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, 
η οποία πρέπει να κατατεθεί σε πρωτότυπο) 

4. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από το άνοιγμα της 
προσφοράς εκάστου Υποψηφίου Αναδόχου, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό 
του. 

5. Η  Επιτροπή αξιολόγησης Διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από 
την Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 
συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τυχόν ελλείψεις επί των ήδη νομίμως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, πλην της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός το πολύ  (5) 

εργάσιμων ημερών από την σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση. 
6. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από δημόσια αρχή της ότι δεν εκδίδονται 

τα ανωτέρω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις, αυτά δύνανται να αντικατασταθούν από ένορκη 
βεβαίωση του Υποψηφίου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 
βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης του Υποψηφίου. Στην 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα 
δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι προαναφερόμενες νομικές καταστάσεις. 

7. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική 
γλώσσα. Σε περίπτωση που πρόκειται για πιστοποιητικά-έγγραφα σε ξένη 
γλώσσα θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική 
γλώσσα, από επίσημη μεταφραστική αρχή και να φέρουν την σφραγίδα 
APOSTILLE όπου αυτό είναι απαραίτητο, με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

 
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  
1. Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

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

2. Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά οικονομική προσφορά για 
την υλοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών του παρόντος Διαγωνισμού, η 
οποία θα αποτελεί και τη Συνολική Αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή 
των υπηρεσιών του στην Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνει 
συμπληρωμένο και  ΨΗΦΙΑΚΑ υπογεγραμμένο το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που βρίσκεται στις αρχικές σελίδες της 

παρούσας μελέτης και συγκεκριμένα στη σελ.5, επί ποινή αποκλεισμού. 
Η τιμή θα έχει υπολογισθεί στα πλαίσια της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας, που αφορά τους εργαζομένους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών ασφάλειας.  
Στην Οικονομική Προσφορά οι διαγωνιζόμενοι θα αναλύουν όλες τις δαπάνες 
για τις αμοιβές του προσωπικού τους, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 68 του 
Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013, (θα 
αναγράφεται αναλυτικά κόστος δαπάνης του διαγωνιζόμενου σε αποδοχές 
προσωπικού για τις βάρδιες που ζητούνται στην παρούσα Διακήρυξη) και κάθε 
μορφής έξοδα που θα απαιτηθούν, για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
παρούσας όπως, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης για την αστική ευθύνη έναντι 
τρίτων καθώς και όλες τις δαπάνες για φόρους, εργοδοτικές εισφορές, τέλη, 
κρατήσεις και λοιπά κόστη, με τα οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος. Όπως 
επίσης και το διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, 
του εργολαβικού τους κέρδους 
 
Επίσης, υποχρεωτικά να επισυναφθεί στην προσφορά και αντίγραφο της 
συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.    

 
Ειδικότερα, οι προσφέροντες  με την οικονομική προσφορά τους, επί ποινή 

αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) «Νέο 
Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές 
σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 
88/Α/2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση 
και στην αγορά εργασίας» θα αναλύουν και θα εξειδικεύουν τα ανωτέρω, σε 

δικό τους έντυπο, με τίτλο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»:  
1. τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην παροχή της 

υπηρεσίας,  
2. τις ημέρες και ώρες εργασίας αυτών (ανάλογα με τις βάρδιες τους) ,  
3. την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι 

εργαζόμενοι αντίγραφο της οποίας πρέπει να επισυνάπτεται,  
4. το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές αυτών των εργαζομένων,  
5. το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά,  
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6. υπολογισμό του εύλογου ποσοστού διοικητικού κόστους παροχής των 
υπηρεσιών τους, του εργολαβικού κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου 
και τρίτων κρατήσεων   

Συγκεκριμένα όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, για λόγους πληρέστερης 
τεκμηρίωσης των οικονομικών στοιχείων της προσφοράς, ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, με την ένδειξη «ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», τους πίνακες που τεκμηριώνουν τα 
παραπάνω, οι οποίοι πρέπει να φέρουν  ψηφιακή υπογραφή.   

4. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να δηλώνονται στους προαναφερθέντες πίνακες 
«Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς», με ποινή αποκλεισμού, όπως προβλέπει 
το άρθρο 68 του νόμου 3863/2010 (Α’ 115), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 
22 του ν. 4144/2013 (Α’ 88).  

5. Τόσο οι ως άνω πίνακες όσο και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τυχόν συνοδεύει την 
«Οικονομική Προσφορά» του Υποψηφίου πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α αρ. Π1/2390/16-10-2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Β’ 2677). 

6. Όλες οι τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Οι τιμές που θα υποβληθούν 
πρέπει να είναι τελικές, μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση. Στις τιμές θα 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α.  
Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν 
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

7. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα 
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους 
υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, 
προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και 
προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

8. Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των στοιχείων κόστους της Οικονομικής 
Προσφοράς που δηλώνονται εντός του Συστήματος και εκείνων του πίνακα 
«Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς» ισχύουν τα δηλωθέντα εντός του 
Συστήματος στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς.  

9. Οικονομική Προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

10. Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική Προσφορά ή 
επιφυλάξεων επ’ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του 
Διαγωνισμού και οδηγούν στην απόρριψη της Οικονομικής Προσφοράς του 
υποψηφίου, που τις διατυπώνει. 

11. Η οικονομική προσφορά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι θα έχει υπολογισθεί 
βάσει των όσων προβλέπει η ισχύουσα εργατική νομοθεσία.  

12. Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, η 
Επιτροπή, πριν διατυπώσει πρόταση κατακύρωσης προς την Υπηρεσία, διατηρεί 
το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες οικονομικά στοιχεία ή μη, 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, πριν την απόρριψη 
της προσφοράς, κατ’ αναλογία των σχετικών  διατάξεων του Ν. 4412/2016  οι δε 
προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

13. Οι προσφερόμενες τιμές δεσμεύουν τον Ανάδοχο και θα παραμείνουν σταθερές 
καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δε θα τεθούν σε αναθεώρηση, για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 
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14. Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 
(ΦΠΑ) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα 120 ημέρων  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α 
του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη 
ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 

τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

Λόγοι απόρριψης προσφορών 
 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίζεται  στα ανωτέρω άρθρα της παρούσας   
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή 
της σύμφωνα με το άρθρο 15  της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός 
της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 15  της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  που δεν επιτρέπεται  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές.  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης 

 
ΑΡΘΡΟ 15 

       Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
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Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη 
της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το 
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά»  τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία προσφορών και ώρα  10:00 πμ  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», 
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα 
αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που 
συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν 
ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να 
διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα 
με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
 
Αν η συνεδρίαση της αρμόδια πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί 
δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των 
υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική 
ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός 
αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 
 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η 
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει 
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές 
και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην 
ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική 
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επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα το 
άρθρο 20 της παρούσας.  
 
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την 
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με 
την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν 
την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους 
προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/ σύμφωνα το άρθρο 20 της 
παρούσας 

 
ΑΡΘΡΟ 17 

Πρόσκληση δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, το πολύ δέκα πέντε   (15) ημερών  από την 
κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων 
των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στο Αρθρο 10 Παράγραφος Β. 
(Αποδεικτικά Μέσα – Δικαιολογητικά κατακύρωσης)  της παρούσας διακήρυξης, 
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 8 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής του άρθρου 9. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον 
προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή 
αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω 
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με  το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 8 
(λόγοι αποκλεισμού) και 9 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Τ.Ε.Υ.Δ. , ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την 
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει 
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 9  της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου 
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για 
την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης.  
 

ΑΡΘΡΟ 18 
Εγγυήσεις 

 

1.  Οι εγγυητικές επιστολές των κάτωθι  παραγράφων  εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν 
ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
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β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 
  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
 η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, 
 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

α. Για την έγκυρη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, 
ίση με ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της παρούσας, χωρίς το Φ.Π.Α.,  

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 εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να προσκομισθεί από τους 
διαγωνιζόμενους στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη 
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς το Δ.Λ.Τ.Μυκόνου για τη 
συμμετοχή του οικείου Υποψηφίου στον Διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσίων 
«ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΜΥΚΟΝΟΥ».  
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παρούσας άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 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. 
 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  
β.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
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β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την 
έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 
 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 8 και  9   και δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 
από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύμβασης. 

3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της οικείας Σύμβασης οφείλει να καταθέσει στο 
Δ.Λ.Τ. Μυκόνου  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης.  
β.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο  1 του παρόντος 
άρθρου   στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το 
περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
γ.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής έναντι του αναδόχου,  
δ.Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
ε.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Στ.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
ζ.Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 15 μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης  

 
ΑΡΘΡΟ 19 

Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης  
 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 
κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.   
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
α) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, και 
 β) εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του Αρθρου 10 
Παράγραφος Β. 
 
Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 
υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας το πολύ  είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της 
σύμβασης πρέπει να προσκομίσει:   
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1)την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης για χρηματικό ποσό ίσο προς 
το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α,  
2) Πιστοποιητικό ασφάλισης γενικής αστικής ευθύνης ορίου τουλάχιστον 

3.000.000,00 €, ανά συμβάν, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω 
 Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με 
την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
Tέλος, σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή  διατηρεί το δικαίωμα μη 
κατακύρωσης του διαγωνισμού εφόσον συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους 
ακόλουθους λόγους: 

I. Εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη 
ικανοποιητικό. 

II. Εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των 
διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. 

Στην περίπτωση αυτή γνωστοποιεί εγγράφως στους συμμετέχοντες τη ματαίωση ή 
την αναβολή. Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν δικαιούται αποζημίωση, ούτε 
δύναται να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση 

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

 
ΑΡΘΡΟ 20 

Ενστάσεις – Διοικητικές Προσφυγές 
 

1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής με 
τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη 
του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή 
αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 
άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης . 

3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε 
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μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται 
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

4. Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της ένστασης μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.  

5. Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες 
εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από 
τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016  
 

 
ΑΡΘΡΟ 21  

Ματαίωση της διαδικασίας  
 

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

 
ΑΡΘΡΟ 22 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο 
που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το 
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 
και των διατάξεων του Ν. 4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 23 
Γλώσσα σύνταξης προσφορών  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα   
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα 
είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει 
είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε 
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο 
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Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. 
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
ΑΡΘΡΟ 24 

Τόπος παροχής-Διάρκεια του έργου 
1. Ο τόπος παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών είναι οι λιμένες και οι λιμενικές 

εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. 
2. Οι αναφερόμενες στη μελέτη εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο για 

χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών 

εργατοωρών από την υπογραφή της σύμβασης και αναγράφονται 
αναλυτικά στο Τεύχος της  Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Μ. η 
οποία αποτελεί και αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας και τους όρους της 
οποίας ο ανάδοχος αποδέχεται πλήρως και  ανεπιφύλακτα, με τη συμμετοχή 
του. 

ΑΡΘΡΟ 25 
Τρόπος πληρωμής 

Ο ανάδοχος θα αμείβεται έναντι των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε μήνα, ύστερα 
από πιστοποίηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας σύμφωνα με τις εκτελεσθείσες 
εργασίες με την έκδοση και υποβολή των σχετικών φορολογικών στοιχείων και 
δικαιολογητικών.  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή 
της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης.  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου ….% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος.   

 
ΑΡΘΡΟ 26 

Υποχρεώσεις αναδόχου 
1. Εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο 

ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία και σύμφωνα με τα 
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προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, τις μονάδες φύλαξης στο Δ.Λ.Τ. 
Μυκόνου. Στο ίδιο διάστημα ο ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει 
εγγράφως στο Δ.Λ.Τ.Μ. το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών του, το οποίο θα 
εγκριθεί από την υπηρεσία. 

2. Ο ανάδοχος κατά την τήρηση των καθηκόντων του οφείλει ανελλιπώς να 
συνεργάζεται με τις επί τόπου λιμενικές αρχές, με την επίβλεψη και σύμφωνα 
με τις υποδείξεις του ΥΑΛ ή και ΥΑΛΕ ή των αντικαταστατών τους. 

3. Ο ανάδοχος στα πλαίσια των υποχρεώσεων του, οφείλει εγκαίρως να 
ενημερώνει την επιβλέπουσα Υπηρεσία και τον ΥΑΛ ή ΥΑΛΕ για 
προβλήματα σχετικά με την φύλαξη των χώρων και να διατυπώνει τις 
προτάσεις του. Ρητά διευκρινίζεται ότι αποφάσεις σε ειδικά θέματα 
συνεργασίας με τις λιμενικές αρχές και σε ενδεχόμενα θέματα δημοσιότητας 
και συναφή λοιπά ζητήματα, λαμβάνει μόνο ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Μ. ως 
εκπρόσωπος της Προϊστάμενης Αρχής. Στις αποφάσεις αυτές προσαρμόζει ο 
ανάδοχος τις προσφερόμενες υπηρεσίες του. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας προβλεπόμενα. Ειδικότερα, ο 
ανάδοχος και το προσωπικό του δεν δικαιούνται να γνωστοποιήσουν προς 
τρίτους πληροφορίες που θα αποκτήσουν στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
υπηρεσιών φύλαξης, εκτός από τα θέματα που ρητά προβλέπει η κείμενη 
νομοθεσία. 

4. Ο ανάδοχος οφείλει να απασχολεί τις από τη μελέτη προβλεπόμενες μονάδες 
φύλαξης-περιπολίας πλήρως στελεχωμένες σε όλες τις βάρδιες χωρίς διακοπή, 
όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας. Σε περίπτωση που η επιβλέπουσα 
υπηρεσία διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που 
προβλέπονται στη μελέτη και δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
επιβάλλεται ύστερα από εισήγησή της που εγκρίνεται από την αναθέτουσα 
αρχή για κάθε μέρα καθυστέρησης ποινική ρήτρα  σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή 
δικαιούται να προχωρήσει αυτομάτως στις διαδικασίες εκπτώσεως του 
αναδόχου. Το ποσό των ρητρών αφαιρείται από τις επόμενες πληρωμές προς 
τον ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 27 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 
δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη 
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων 

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

από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η παρακάτω κύρωση: 
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α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
 
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη 
της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 
50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας  επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 
από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και 
δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν 
οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα 
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 28 
Εκχώρηση της Σύμβασης 

1. Απαγορεύεται ρητά στον Ανάδοχο να εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή 
οποιοδήποτε από τα δικαιώματά της και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν 
εξ’ αυτής περιλαμβανομένης της πιστώσεως για χρήματα οφειλόμενα ή που 
θα καταστούν οφειλόμενα σε αυτήν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, σε 
οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του 
Δ.Λ.Τ.Μυκόνου. 

2. Τυχόν έγκριση του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, 
ισχύει με τη ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων του μεταβολής, προσθήκης ή 
τροποποίησης των συμβατικών όρων, συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών όρων της σύμβασης οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 29 
Υποχρεώσεις Εργοδότη 

Το Δ.Λ.Τ.Μυκόνου θα λάβει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για να διευκολύνει τον  
Ανάδοχο στο έργο του. Η διοίκηση του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου οφείλει να γνωστοποιήσει 
στον ανάδοχο τους επιβλέποντες, του έργου  πέρα τον ΥΑΛ ή/και ΥΑΛΕ και τους 
αντικαταστάτες τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 30 

Τροποποίηση σύμβασης – Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

17PROC006016668 2017-04-04



  54 

Α. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμοδίου οργάνου  
 
Β. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται  στο άρθρο 9 της παρούσας  και ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή 
της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010  
 

ΑΡΘΡΟ 31 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  

1. Η μελέτη – τεχνική  έκθεση  του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου  
2. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού  
3. Η προσφορά του αναδόχου  
4. Η καταρτισθείσα σύμβαση 

 
ΑΡΘΡΟ 32 

Σχέσεις Δ.Λ.Τ.Μ. – Αναδόχου 
Ρητά συμφωνείται ότι ουδεμία νόμιμη, συμβατική ή άλλη σχέση εξηρτημένης 
εργασίας δεν μπορεί να δημιουργηθεί ούτε να συνδέει το Δ.Λ.Τ.Μ. με το προσωπικό 
του αναδόχου το οποίο θα εκτελέσει τις υπηρεσίες και για το οποίο ο ανάδοχος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι παντός για την καταβολή στο προσωπικό του 
μισθού, υπερωριών, εργοδοτικών και εργατικών εισφορών Ι.Κ.Α., φόρου Μ.Υ., 
προσαυξήσεων, αποζημιώσεων πάσης φύσεως κ.λ.π. και γενικότερα για την 
εφαρμογή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και της Εργατικής 
Νομοθεσίας.  

 
ΑΡΘΡΟ 33 

Παρακολούθηση σύμβασης και παραλαβή υπηρεσιών  

 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα 

διενεργηθεί από την   από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία η οποία και θα 
εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν 
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016.  

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την 
παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της 
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υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση] δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της 
αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. 
Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με 
τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη 
σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο 
που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης 

 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 

221
8
 του ν. 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 34 

Για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016  καθώς και οι 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν. 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 
 
 
 

 

 

                                                 
8
 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 

Μύκονος, 27/03/2017 
 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
Δ.Λ.Τ. Μυκόνου 

 
 
 

ΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΥΔ  

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και 

τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή 

η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ………………………. 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [……] 

- Τηλέφωνο: [……] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV):  ………………….] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ 

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

[……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

17PROC006016668 2017-04-04



  57 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv

 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
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παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 

ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους
vi

; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι:  
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α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα 

για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 

ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος 

ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα 

είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει 

στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 

πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / 

υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον 

των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
viii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix

· 

2. δωροδοκία
x,xi

· 

3. απάτη
xii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xiii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 
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]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

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

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxii

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου
xxv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι 
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σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια
xxxi

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

[] Ναι [] Όχι 
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σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν 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, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

17PROC006016668 2017-04-04



  69 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 

μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxxii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxiii

. 

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

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, 

ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 

τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] 

του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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xii

 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)

  
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xxv

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  
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