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ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
Σος Διδικού Γιαβαθμιδικού ςνδέζμος Νομού Αηηικήρ, πποκηπύζζει ανοικηό 

διαγυνιζμό με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη 

πποζθοπά καηά ηην έννοια ηος άπθπος 51 ηος Π.Γ. 60/2007. Δηδηθφηεξα ν δηαγσληζκφο ζα 

γίλεη κε ζπλδπαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ πξνζθνξψλ κε ζπκπιήξσζε   ηηκνινγίνπ θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηηο «ΔΡΓΑΙΔ ΦΤΛΑΞΗ ΥΩΡΩΝ 

ΣΟΤ Δ.Γ..Ν.Α. »  

 

Άπθπο 1°. Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ: 

1. Σνλ Ν.3463/2006 

2. Σν  Π.Γ. 60/2007  

3. Σνλ Ν. 3852/2010 

4. Σν  Π.Γ. 28/80 πεξί εθηειέζεσλ έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ. 

 

Άπθπο 2". Πποϋπολογιζμόρ – Υπημαηοδόηηζη 

Ζ δαπάλε γηα ηηο εξγαζίεο θχιαμεο εγθαηαζηάζεσλ έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 

359.775 € ΜΔ ΦΠΑ 23% θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2013 Θα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. 

 

Άπθπο 3". Υπόνορ και ηόπορ διεξαγυγήρ διαγυνιζμού. 

3.1. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ηελ 24
η
/12/2013 εκέξα Σπίηη θαη ψξα έλαξμεο 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 11:30 θαη ψξα ιήμεο ηελ 12:00 

3.2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά    κε ηηο αλσηέξσ 

εξγαζίεο απφ ηελ θ Μαιιίξε ζην ηειέθσλν 2132148-371 & 373 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο. 

3.3. Δθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο δεηήζεη εκπξφζεζκα θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο - 

δηεπθξηλήζεηο, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ απηέο παξέρνληαη έσο θαη ηελ 16
η
/12/2013. 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ζα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο 

α) Πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (Ολνκαηεπψλπκν, Γηεχζπλζε, Σειέθσλν θαη 

Φαμ). 

εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε δηαγσληδφκελν ζα ρνξεγεζεί κία κφλν αξηζκεκέλε πιήξε ζεηξά 

ηεπρψλ. 

3.4. Μειέηε (ππ'αξ 15/2013/Γ.Α.Α.), δηαθήξπμε, θαζψο θαη θάζε έληππν πιηθφ πνπ αθνξά 

ηνλ δηαγσληζκφ δίδνληαη θαζεκεξηλά απφ ηα γξαθεία ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΙΓΙΚΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ 

ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ 
ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα 

 
Γ/νση :  Οικονομικών Τπηρεσιών 
Πληρουορίες : Μαλλίρη Αικ. 
Σηλέυωνο:  213 214 8373  Fax: 210 6749178 
e-mail:    malliri@edkna.gr 
 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
                  Αθήνα,     12/11/2013     
                     Αριθμ. Πρωτ.: 7020 

 
 

 



 

Άπθπο 4". Γεκηοί ζηο διαγυνιζμό 

4.1. Γηα ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ δεθηνί γίλνληαη: 

α) Έιιελεο θαη Αιινδαπνί. 

β) Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά. 

 

4.2. Όζνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ   νθείινπλ επί πνηλή   απνθιεηζκνχ λα 

απνδείμνπλ ζηνλ Δ.Γ..Ν.Α.  φηη δελ έρνπλ θψιπκα απνθιεηζκνχ απφ ηνλ δηαγσληζκφ,  

πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ ζηνηρεία:   

 

(Α) Απφζπαζκα   πνηληθνχ κεηξψνπ (έθδνζε ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ)   ή ειιείςεη 

απηνχ, ηζφηηκν έγγξαθν εθδηδφκελν απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

πξνέιεπζεο θαη απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο δελ θαηαδηθάζηεθε γηα 

αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο, βάζεη απφθαζεο, 

ε νπνία έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. 

(Β)Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ ή ηζφηηκεο αξκφδηαο αξρήο αλ πξφθεηηαη γηα ρψξα ηεο 

Δ.Δ.,απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη: 

Β1)φηη δελ βξίζθεηαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη 

απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο. 

Β2)Όηη δελ εθηλήζε ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ,/ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

(Γ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86   φηη δελ έρεη   δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα. 

(Γ) Πηζηνπνηεηηθφ φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ζχκθσλα κε ηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία. 

(Δ) Πηζηνπνηεηηθφ φηη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ θαη ηειψλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία. 

(Σ) Αίηεζε πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ (κε ηε κνξθή επηζηνιήο πξνο ηνλ Δ.Γ..Ν.Α.) ζηνλ 

νπνίν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ε επηρείξεζε ή νη επηρεηξήζεηο (ζχκπξαμε) πνπ απαξηίδνπλ 

ην δηαγσληδφκελν θαη πνπ ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. ηελ αίηεζε ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (ή ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο απφ ηνπο 

λνκίκνπο εθπξνζψπνπο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζχκπξαμε), ζα δειψλνληαη επίζεο ηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο θάζε ζπκκεηέρνληνο ζηε ζχκπξαμε, ν λφκηκνο εθπξφζσπνο θαη ν 

αληίθιεηνο (κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ επηθνηλσλίαο, νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, 

θαμ) ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 

(Ε) Απφθαζε ηνπ Γ.. ή ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα 

ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχκπξαμε (ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο) γηα 

ηνλ νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, γηα ηελ απνδνρή ηεο 

αιιειέγγπαο επζχλεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζχκπξαμε (ζε πεξίπησζε 

ζχκπξαμεο) γηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ (ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο) θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ 

αληίθιεηνπ. 



 

 

(Ζ) χζηαζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ: Καηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο ή άιιν έγγξαθν πνπ λα 

απνδεηθλχεη ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληδφκελν θαη 

ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζεο. Πξαθηηθφ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιν έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ 

λφκηκα δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί  

λνκίκσο σο επηρείξεζε ηνπιάρηζηνλ  πέληε έηε. 

 (Θ) ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο, Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληνο ζηε ζχκπξαμε φηη δελ ζπκκεηέρεη έκκεζα ή άκεζα ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπκκεηνρέο (ζρήκαηα δηαγσληδνκέλσλ) θαη φηη ζε φιε ηελ δηάξθεηα 

ησλ ππεξεζηψλ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ λνκηθφ ζπλεξγάηε. 

 (I) Δγγξαθή ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ ή Δκπνξηθφ κεηξψν ή λα πξνζθνκίζεη έλνξθε 

βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ. 

(Κ) Όηη δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνπξαηνχκελσλ εξγαζηψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά έγξαθα: 

Καηάιιειεο ηξαπεδηθέο δειψζεηο ζηηο νπνίεο ζα δειψλεηαη ην χςνο ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 

(ΚΗ) Ηζνινγηζκνί ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ εθ ησλ νπνίσλ θαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ 

ηζνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012 ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη αλάκεζα ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο δείθηεο βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαη ζην ζχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ζρέζε 

κηθξφηεξε ηνπ 20%. Πξνθεηκέλνπ γηα δηαγσληδνκέλνπο θπζηθά πξφζσπα ή αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία δελ έρνπλ ππνρξέσζε ζχληαμεο 

ηζνινγηζκνχ, ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ αληίγξαθα θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ησλ ηξηψλ 

(3) ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε γηα ην χςνο ηνπ βξαρππξφζεζκνπ 

δαλεηζκνχ επηρείξεζεο. 

(Κ2) Γήισζε γηα ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηηο ηξεηο (3) 

πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. Δπηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ, αληίζηνηρεο κε 

εθείλεο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, κηθξφηεξν ηνπ δηπιαζίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2012 δελ γίλνληαη δεθηέο. 

(Λ) Όηη δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ δεηνπκέλσλ εξγαζηψλ 

ηερλνγλσζία, απνηειεζκαηηθφηεηα, εκπεηξία θαη αμηνπηζηία. Σα παξαπάλσ ηεθκεξηψλνληαη 

κε ηελ ππνβνιή ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ: 
 

Λ1) Σα ηππηθά θαη επαγγεικαηηθά πξνζφληα (ηίηινη ζπνπδψλ ή άιια ) ησλ παξερφλησλ 

ππεξεζίεο ή θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπο, ηδίσο δε εθείλνπ ή εθείλσλ 

πνπ ζα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο παξνρήο   ησλ ππεξεζηψλ. Αλαιπηηθά: 

ΛΗ.α.Γηα ηνπο θχιαθεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, νλνκαζηηθφο θαηάινγνο κε ηα απαηηνχκελα αλά πξφζσπν ζηνηρεία θαη ηππηθά 

πξνζφληα. Απηά επη πνηλή απνθιεηζκνχ είλαη θαη' ειάρηζηνλ: 

• Άδεηα εξγαζίαο ζηελ Διιάδα.   

• Άπηαηζηε γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο . 

• Απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ε ηζφηηκνπ ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο.  

• Πξνζσπηθή άδεηα εμάζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ θξνπξνχ αζθαιείαο απφ ην 

Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο ή ηζφηηκε αξρή ηεο αιινδαπήο. 

• Ζιηθία έσο 40 εηψλ πηζηνπνηνχκελε απφ δειηίν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηήξην ή άιιν ηζφηηκν 

έγγξαθν. 

• Σξία έηε πξνυπεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ, πηζηνπνηνχκελε κε βεβαίσζε εξγνδφηε, ζε 

ππεξεζίαο θχιαμεο θαη αζθαιείαο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ 

• Να είλαη αζθαιηζκέλνη (ΗΚΑ) θαη λα ακείβνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 

Νφκν. 

ΑΗ.β. Γηα ηνπο πξντζηάκελνπο βάξδηαο:     

• Άδεηα εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. 
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• Άπηαηζηε γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο. 

• Απνιπηήξην Λπθείνπ ή ηζφηηκνπ ζρνιείνπ ηεο αιινδαπήο. 

• Πξνζσπηθή άδεηα εμάζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ θξνπξνχ αζθαιείαο απφ ην 

Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο ή ηζφηηκε αξρή αιινδαπήο. 

• Ζιηθία έσο 40 εηψλ. 

• Γεθαπέληε έηε πξνυπεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ, πηζηνπνηνχκελε κε βεβαίσζε εξγνδφηε, ζε 

ππεξεζίεο θχιαμεο θαη αζθάιεηαο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ. 

Λ2) Καηάινγν ησλ θπξηνηέξσλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παρασχεθεί θαηά ηα πέληε ηειεπηαία 

έηε, φπνπ εκθαίλεηαη ε αμία, ε εκεξνκελία παξνρήο θαη νη απνδέθηεο ηνπο, δεκφζηνη ή 

ηδησηηθνί θνξείο, πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηηο θαηάιιειεο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο 

Λ3) Γήισζε ζρεηηθά κε ηνλ εηήζην κέζν φξν ηνπ εξγαηνυπαιιειηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη αλαινγία ηνπ δηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

παξέρνληνο ππεξεζίεο θαηά ηα πέληε ηειεπηαία έηε. 

Λ4) Γήισζε ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη  ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ 

ζα δηαζέζεη ν παξέρσλ ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε   ηεο ζχκβαζεο ηδηαίηεξα γηα ηελ 

ππνζηήξημε-παξαθνινχζεζε-επηθνηλσλίεο ησλ πεξηπνιηθψλ κνλάδσλ θχιαμεο πνπ 

πξνβιέπεη ε κειέηε. Όια ηα αλσηέξσ πξέπεη λα είλαη ηδηφθηεηα. 

 Λ5)Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη απηφο έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηή δηαηάμεσλ ησλ θείκελσλ λφκσλ θαη απνδέρεηαη 

απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο.  

Μ) Άδεηα άζθεζεο ππεξεζηψλ ηδησηηθήο θξνχξεζεο θαη αζθάιεηαο απφ ην Τπνπξγείν 

Γεκφζηαο Σάμεο ε ηζφηηκε Αξρή αλ πξφθεηηαη γηα ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Άδεηα   

απφ αξκφδηα Αξρή, γηα ρξήζε εηδηθήο ζηνιήο ησλ ππαιιήισλ-θξνπξψλ ηεο δηαγσληδφκελεο 

εηαηξείαο. ISO 9001. πκβφιαην αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζχλεο ηνπιάρηζηνλ ελφο 

εθαηνκκπξίνπ επξψ. 

(Ν) Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο δελ έρεη απνθιεηζηεί 

απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (πξνθεηκέλνπ δε γηα αιινδαπνχο, φηη δελ έρνπλ 

απνθιεηζηεί απφ αληίζηνηρε αξρή), φηη ν δηαγσληδφκελνο δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα 

πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή. 4.3. Όζνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ 

νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηνηρεία απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε  ππνδνκή (θηίξηα, ηερληθή 

ππνδνκή, ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί θ.ι.π.) ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ, ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (ζρέδην δξάζεο), ην 

κέγεζνο ηνπ, ν εμνπιηζκφο ηνπ, ε νξγάλσζε ηνπ θαη ε εκπεηξία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε 

παξνρή παξνκνίσλ ππεξεζηψλ. 

0η δηαγσληδφκελνη νθείινπλ επίζεο λα θαηαζέζνπλ πιήξεηο θαθέινπο κε Σερληθή θαη 

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα άξζξα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

ηεο ππ'αξηζκ. 15/2013 /Γ.Α.Α. κειέηεο θαη άιιεο πξνηάζεηο πνπ ν δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα 

αλαθέξεη, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή, ζην ζπκβαηηθφ ηνπ αληηθείκελν, ζχκθσλα θαη κε ηα 

επφκελα άξζξα ηεο παξνχζαο. 

 

Άπθπο 5°. Σπόπορ διενέπγειαρ ηος Γιαγυνιζμού. 

5.1. Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ηελ 

εκέξα θαη ψξα πνπ ζα  γίλεη ν δηαγσληζκφο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. 

3.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, απηνπξνζψπσο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο κε ηελ επίδεημε 

ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο, ή απφ εθπξνζψπνπο απηψλ πξνζθνκίδνληαο ζηελ πεξίπησζε απηή καδί 

κε ηελ πξνζθνξά θαη βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνχκηελνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 

ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

5.2 Ο θάζε δηαγσληδφκελνο ζα ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζε θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη: α) Σα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ νξίδνληαη ζηε  παξ. 4.2 εδάθηα (Α) έσο θαη 

(Ν) ηεο παξνχζαο ζε  ππνθάθειν.. 

β) Κιεηζηφ θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα πεξηέρεη: 

Οια ηα ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ ζηνηρεία φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 4.4 θαζψο 

θαη ππεχζπλε   δήισζε   ζηελ   νπνία   λα   αλαγξάθεηαη   ν   ρξφλνο εγθαηάζηαζεο ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ θχιαμεο, Ο θάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί ζε δχν 



 

αληίηππα θαη ζα θέξεη ηνλ ηίηιν ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ θαη ηνλ ηίηιν ηεο δηαγσληδφκελεο 

εηαηξείαο, γ) Κιεηζηφ επίζεο θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη ηελ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζε 

δχν αληίηππα θαη ζα θέξεη  ηνλ ηίηιν ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 

δηαγσληδφκελεο εηαηξείαο. 

5.3. Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ηελ εκέξα θαη ψξα 

πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 3° ηεο παξνχζαο. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Οη δηαγσληδφκελνη δελ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κέξνο ησλ δεηνπκέλσλ 

ππεξεζηψλ. 

5.4.Αθνχ πεξάζεη ε ψξα ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν 

ηεο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ (γηα ζπληνκία Δ.Γ.) ην ηέινο ηεο παξάδνζεο 

ησλ πξνζθνξψλ εθηφο εάλ ε παξάδνζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ άξρηζε πξηλ ηελ ψξα ιήμεο, 

ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ψξα απηή, νπφηε ε ιήμε θεξχζζεηαη κε ηελ 

παξαιαβή ηεο ηειεπηαίαο πξνζθνξάο , ε νπνία είρε αξρίζεη πξν ηεο ιήμεο. Οη πξνζθνξέο πνπ 

θαηαηίζεληαη κεηά ηε θεξπγκέλε ιήμε ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε ζπλεδξίαζε ηεο Δ.Γ. ζπλερίδεηαη δεκφζηα 

θαη αξρίδεη απφ ηελ Δπηηξνπή (Δ.Γ.) ε θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβιήζεθαλ 

θαηά ζεηξά επίδνζεο θαη αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά πεξηιεπηηθά ηα έγγξαθα πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζηνλ αλνηθηφ θάθειν ηεο πξνζθνξάο. Οη δχν ζθξαγηζκέλνη ππνθάθεινη πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο θαη πεξηέρνπλ αληίζηνηρα ηελ Σερληθή 

Πξνζθνξά θαη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη θαη αλαγξάθεηαη πάλσ 

ζ' απηνχο ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ αλνηθηνχ ζπλνιηθνχ θαθέινπ ηεο ελ ιφγσ πξνζθνξάο. 

Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ ε Δ.Γ. ζπλεδξηάδεη 

κπζηηθά θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, απνθαζίδεη γη απηνχο πνπ 

απνθιείνληαη θαη αλαθνηλψλεη ην απνηέιεζκα ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. Γηεπθξηλίζεηο πνπ 

δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ηε ζπλέρεηα νινθιεξψλεηαη ε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δ.Γ. θαη ε Δ.Γ. παξαδίδεη ηνπο 

θαθέινπο ησλ Πξνζθνξψλ ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο (Δ.Α.). 5.5.Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

ζπλεδξηάδεη ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί κε βάζε ην πεξηερφκελν ηνπ 

θαθέινπ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ εάλ ν δηαγσληδφκελνο παξέρεη ηα ερέγγπα γηα ηελ άξηηα 

θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.Ο ππνθάθεινο κε ηίηιν «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

δελ απνζθξαγίδεηαη απφ ηελ Δ.Α. 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο παίξλεη ππφςε ηεο ηε Γηαθήξπμε, ηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη 

ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο ηεο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ηα 

ππνβιεζέληα απφ ηνλ δηαγσληδφκελν Σερληθνχ Πεξηερνκέλνπ ηνηρεία. 

Ζ πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. 

Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, νπζηψδεηο 

απνθιείζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηεο δηαθήξπμεο, 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Γηα θάζε δηαγσληδφκελν πνπ πιεξεί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαη κπνξεί λα θαιχςεη ην 

δεκνπξαηνχκελν   αληηθείκελν   κε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ελδερφκελα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ ε Δ.Α. πξνβαίλεη ζηελ ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε (βαζκνιφγεζε) 

5.6. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε βαζηθή βαζκνινγία ηνπο θαζνξίδνληαη 

ζην παξάξηεκα «Α» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ην νπνίν είλαη αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απνδεθηή κηα πξνζθνξά είλαη λα ζπγθεληξψζεη 

ηνπιάρηζηνλ 30 βαζκνχο αζξνηζηηθά γηα ηα θξηηήξηα ηεο νκάδαο (Α) θαη 30 βαζκνχο 

(αζξνηζηηθά ) γηα ηα θξηηήξηα ηεο νκάδαο (Β) δειαδή ζχλνιν (νκάδα Α θαη νκάδα Β) 60 

βαζκψλ. 

Άξηζηε βαζκνινγία ζεσξείηαη ε πξνζθνξά πνπ ζπγθεληξψλεη άζξνηζκα βαζκψλ εθαηφ (100) 

γηα ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ. Γηα θάζε πξνζθνξά βαζκνινγνχληαη ηα 
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επί κέξνπο θξηηήξηα ησλ νκάδσλ. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία (άξηζηα) θάζε θξηηεξίνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. 

Ζ Δ.Α. ζπληάζζεη πιήξεο πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο κε ηα ζηνηρεία ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

βαζκνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ. 

5.7.Μεηά ηελ ηερληθή βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο εηδνπνηεί ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο θαη παξνπζία απηψλ αλαθνηλψλεη ηε βαζκνινγία ηνπο θαζψο θαη απηνχο 

πνπ απνθιείζζεθαλ είηε ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ, είηε ιφγσ απφθιηζεο ηεο πξνζθνξάο απηψλ 

απφ νπζηψδεηο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ/ηεο κειέηεο. 

5.8.Μεηά ηελ εμέηαζε, απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. ηπρφλ ελζηάζεσλ επί ηεο σο 

ηφηε εμέιημεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γλσζηνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ε εκέξα θαη 

ψξα ηεο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, φζσλ δηαγσληδνκέλσλ νη πξνζθνξέο 

θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη αμηνινγήζεθαλ. Ζ Δ.Γ. ζπλεδξηάδεη δεκφζηα θαη απνζθξαγίδεη ηνπο 

θαθέινπο κε ηίηιν «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ελψπηνλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 

Δπηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο κε αξλεηηθή έθπησζε. 

πκθεξφηεξε πξνζθνξά αλαθεξχζζεηαη απηή πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κεγαιχηεξν πλνιηθφ 

Βαζκφ (.Β.): 

Ο πλνιηθφο Βαζκφο (Β) γηα θάζε δηαγσληδφκελν, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν: Β = 

[(ΣΒ) ρ 40] + [(ΟΒ) ρ 60] , φπνπ, 

ΒΣΠ ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

ΣΒ = ----------------------------------------------------------------------------  

Μέγηζηνο ΒΣΠ κεηαμχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

 

 

Μηθξφηεξε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά κεηαμχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

ΟΒ = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δηαγσληδφκελνπ 

 

Οη δηαγσληδφκελνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθα θαηά θζίλνπζα ζεηξά πλνιηθνχ Βαζκνχ ηνπο. 

Απφ ηνλ πίλαθα απηφ πξνθχπηεη θαη ν πξνηεηλφκελνο απφ ηελ Δπηηξνπή Αλάζεζεο, σο 

αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν δηαγσληδφκελνο κε ην κεγαιχηεξν πλνιηθφ Βαζκφ. Μεηά ην 

πέξαο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ε ΔΑ ζα ππνβάιιεη ηελ εηζήγεζε ηεο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία 

ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Πξντζηακέλε Αξρή. 

 

Άπθπο 6°: Δγγςήζειρ 

6.1. Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ, πνζνχ #14.625,00# Δπξψ, α. Ζ εγγχεζε απηή 

εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη αλέξρεηαη ζην 5% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

κειέηεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

β. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ αλάδνρν ζνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε δεκνπξαζία 

επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε 

πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο. 

6.2. Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ 

 α. Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 5% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο (ρσξίο ην Φ.Π.Α.).  

β. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,  

γ. Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή πξνο ηνχην εηζήγεζε ηεο Δπηβιέπνπζαο    

Τπεξεζίαο, κεηά παξέιεπζε ηξηκήλνπ απφ ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ιφγσ ηεο εηδηθήο 

θχζεο ησλ εξγαζηψλ. 

6.3.Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή άιια λνκηθά πξφζσπα που λειτουργούν λφκηκα 

ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ 

- κειψλ, απηφ ην δηθαίσκα, ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο ζηελ Διιεληθή. 

6.4.  Έληνθα γξακκάηηα δεκνζίνπ, α. Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ 

γίλνληαη δεθηνί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο. 



 

β. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ πεξηπηψζεηο θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, γίλεηαη 

εθπνίεζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ ζηελ αμία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θαηά ην 

ρξφλν ηεο εθπνίεζεο ηνπο. 

 

Άπθπο 7°. Φόποι - Σέλη - Κπαηήζειρ 

Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε θαη 

θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Άπθπο 8°. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών - Ιζσύρ πποζθοπών 

8.1. Οη πξνζθνξέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο, ζα είλαη γξακκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη 

ζα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηα ζεκεία, νπνηαδήπνηε αζάθεηα θα εξκελεχεηαη ζε 

βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. 

8.2. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο Δάλ 

ππάξρεη ζηε πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θα δνζεί ζε δξαρξΣέο θαη ζα 

πεξηιακβάλεη φιεο ηη θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε λφκηκε επηβάξπλζε εθηφο ηνπ ΦΠΑ. 

Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο φηαλ αλνηρηεί ζα 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε 

8.3. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ρσξίο θακία αιιαγή, αλεμάξηεηα απφ 

νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο ηα μέλα λνκίζκαηα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, ιφγσ ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. Ο Δ.Γ..Ν.Α. κπνξεί ρσξίο νη δηαγσληδφκελνη λα έρνπλ δηθαίσκα γηα 

αληηξξήζεηο, λα παξαηείλεη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ηελ πξνζεζκία θαηά αλψηαην φξην (3) ηξηψλ 

κελψλ , θάλνληαο ην γλσζηφ εγγξάθσο ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. Μεηά ηε ιήςε θαη ηνπ 

παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο , καηαηψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο εάλ ζπκθσλεί θαη ν αλάδνρνο γηα ηε καηαίσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 

Άπθπο 9° Σαξινόμηζη ςπηπεζιών - Σόπορ παποσήρ - Γιάπκεια ηος έπγος. 

9.1. Σαμηλφκεζε ππεξεζηψλ C.P.C.   Παξάξηεκα 1Β,     Καηεγνξία 23 ππεξεζίεο εξεπλψλ 

θαη αζθάιεηαο. 

9.2. Ο ηφπνο ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ είλαη ν ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο ζηε ζέζε 

«Καιιηζηήξη» ηνπ Γ.Α. Ληνζίσλ, ην ΜΑ θαη ην Πεξηβαιινληηθφ Πάξθν ρηζηνχ. 

9.3. Οη αλαθεξφκελεο ζηε κειέηε εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη απφ ηνλ αλάδνρν γηα δηάζηεκα 8" 

εκεξνινγηαθψλ κελψλ, πιένλ ή έιαηηνλ έσο εμαληιήζεσο ησλ «εκεξνκηζζίσλ κνλάδαο 

θχιαμεο» πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ'αξ 15/2013 κειέηε.  

9.4.Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 παξ.4 πεξίπησζε 

β ηνπ Π.Γ.60/2007. 

 

Άπθπο 10ο. Σπόπορ πληπυμήρ. 

Ο αλάδνρνο ζα ακείβεηαη έλαληη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαηά κήλα χζηεξα απφ 

πηζηνπνίεζε ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο εθηειεζζείζεο θαηά κήλα 

πνζφηεηεο εξγαζηψλ. 

 

 

Άπθπο 11°. Δνζηάζειρ 

Δλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ ή 

ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ, ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο: 

11.1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 



1 

δηαγσληζκνχ ππεξεζία, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο 

δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη 

θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή θαη ε   ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα. ε 

πεξίπησζε πνπ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηείηαη φξνο ηεο δηαθήξπμεο, 

εθαξκφδνληαη ηα εμήο: 

Με απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κεηαηίζεηαη ε εκεξνκελία ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε 

απηή, φζνλ αθνξά ζηε δεκνζίεπζε, αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

11.2 Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή 

ζε απηφλ, κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απφ απηφλ 

ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην 

αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή 

ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην φξγαλν. Σν φξγαλν απηφ ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε 

αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηνπ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά. 

11.3. Ζ αλσηέξσ απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ε απφθαζε ηεο 

πνπ αθνξά ζηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ειέγρνληαη γηα ηε λνκηκφηεηαο ηνπο 

θαη είλαη δπλαηή ε πξνζβνιή ηνπο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΓΚΚ φπσο απηφ ηζρχεη θάζε θνξά. 

11.4. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

Άπθπο 12. Τποσπεώζειρ Αναδόσος. 

12.1Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο 

θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

12.2Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ. 

12.3Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ προσέλθει να υπογράψει ηε σύμβαση θεξχζζεηαη έθπησηνο κε 

απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα  απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

Δληφο πέληε ήκεξσλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα 

εγθαηαζηήζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ηηο κνλάδεο θχιαμεο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.. ην ίδην δηάζηεκα ν 

αλάδνρνο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ Δ.Γ..Ν.Α.  ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

εξγαζηψλ ηνπ, ην νπνίν ζα εγθξηζεί απφ ηελ ππεξεζία θαζψο θαη ηνπο πξντζηακέλνπο 

βαξδηψλ ησλ εξγαζηψλ θαη ηνπο θχιαθεο.  



 

12.4 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα απαζρνιεί ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν ηηο απφ ηε κειέηε 

πξνβιεπφκελεο κνλάδεο θχιαμεο, πιήξσο επαλδξσκέλεο θαη εμνπιηζκέλεο , ζε φιεο ηηο 

βάξδηεο, φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο ρσξίο δηαθνπή. 

12.5 Ο αλάδνρνο θαηά ηελ ηήξεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νθείιεη αλειιεηπψο λα ζπλεξγάδεηαη 

κε ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, κε ηελ επίβιεςε, θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ππνδείμεηο, νπφηε 

απαηηεζεί, ηνπ λνκηθνχ εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπλεξγάηε ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. 

12.6 Ο Αλάδνρνο ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, νθείιεη εγθαίξσο λα ελεκεξψλεη ηελ    

επίβιεςε θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. γηα ηα 

πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε θχιαμε ησλ ρψξσλ θαη λα δηαηππψλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ. Ρεηά 

δηεπθξηλίδεηαη φηη απνθάζεηο ζε εηδηθά ζέκαηα ζπλεξγαζίαο κε ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζε 

ελδερφκελα ζέκαηα δεκνζηφηεηαο θαη ζπλαθή ινηπά δεηήκαηα ιακβάλεη κφλν ν Πξφεδξνο 

ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. σο εθπξφζσπνο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. ηηο απνθάζεηο απηέο 

πξνζαξκφδεη ν αλάδνρνο ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ. Ζ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηα πεξί ερεκχζεηαο πξνβιεπφκελα Δηδηθφηεξα, ν αλάδνρνο θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ δελ δηθαηνχληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ πξνο ηξίηνπο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

απνθηήζνπλ ζην πιαίζην εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο εθηφο απφ ηα ζέκαηα πνπ ξεηά 

πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία. 

12.7Ο αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη απαζρφιεζε λνκηθνχ ζπλεξγάηε γηα ηελ ππνζηήξημή 

ηνπ 

 

Άπθπο 13.  Τποσπεώζειρ Δπγοδόηη. 

13.1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.  ζα ιάβεη θάζε ελδεηθλπφκελν κέηξν γηα λα δηεπθνιχλεη 

ηνλ Αλάδνρν   ζην έξγν ηνπ.   Ζ δηνίθεζε ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.  νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ 

Αλάδνρν ηνπο επηβιέπνληεο θαζψο θαη ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν λνκηθφ ηνπ ζπλεξγάηε. 

Ζ δηνίθεζε ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.  νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζπειαζηκφηεηα ησλ 

πεξηκεηξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ νδψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. Ο Δ.Γ..Ν.Α.  ζα 

δηαζέζεη ζηνλ αλάδνρν ρψξν θαζψο θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γξαθείνπ ζην Γηνηθεηήξην 

ηνπ ΥΤΣΑ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

 

Άπθπο 14°. Κανόνερ Γημοζίεςζηρ 

14.1. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., πεξίιεςε δε 

απηήο απνζηέιιεηαη γηα δεκνζίεπζε, ζηελ εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα «Αηηικό Βήμα», 

ζηελ εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα «Ημεπήζιορ Γημόηηρ», ζηηο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο 

γεληθψλ εηδήζεσλ κεγάιεο θπθινθνξίαο «ΔΣΙΑ» & «ΚΔΡΓΟ»  θαη ζηελ εθεκεξίδα 

δεκνπξαζηψλ «Γενική Γημοππαζιών». 

14.2. Δπηπιένλ, ε πεξίιεςε δηαθήξπμεο, απνζηέιιεηαη ζηελ Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαζψο θαη ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν, ζε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζ. 32, παξ. 4,5 & 6 ηνπ Π.Γ. 60/07. 

14.3 Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δεκνπξαζίαο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί θαη 

πξέπεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο λα πξνζθνκηζζνχλ νη απνδείμεηο ηνχησλ. 

 

Άπθπο 16ο. Έγκπιζη όπυν διακήπςξηρ 

Οη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο εγθξίζεθαλ ζηελ ππ'αξηζκ. 385/2013 (Α.Γ.Α.: 

ΒΛΛΡΟΡ05-ΤΘΑ) απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Δ.Γ..Ν.Α. 

                                                                                                    ΙΩΑΝΝΗ ΓΟΤΡΟ 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΑΣΣΙΚΗ 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ "A" ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ - ΒΑΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Τα Τερληθνύ ραξαθηήξα ζηνηρεία αμηνιόγεζεο δηακνξθώλνληαη, ζηαζκίδνληαη  θαη 

βαζκνινγνύληαη σο εμήο: 

 

ΟΜΑΓΑ Α':  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ. ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ 

(ΑΡΙΣΑ ):  50 

 

1. Δμπειπία και αποηελεζμαηικόηηηα αναδόσος ζε θύλαξη μεγάλων 
επγοηαξίων.  

 
Βαζκνί 30. 

 Η γεληθόηεξε εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ: έηε ιεηηνπξγίαο εηαηξείαο 

 Δμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζηε θύιαμε επαίζζεησλ θαη 
απεηινύκελσλ κεγάισλ εξγνηαμίσλ.Η εηδηθή εκπεηξία ζε θύιαμε κεγάισλ 
ρώξσλ πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζα 
εθηηκεζεί αλαιόγσο.  

 H απνηειεζκαηηθόηεηα πνπ έρεη επηδείμεη ζηηο θπιάμεηο πνπ έρεη 
πξαγκαηνπνηήζεη 

  

2.      Ποιόηηηα   με   βάζη   ηιρ  ηεσνικέρ   πποδιαγπαθέρ  και   λειηοςπγικά 

σαπακηηπιζηικά.  

 

Βαζκνί 20. 

 Ο δηαηηζέκελνο εμνπιηζκόο επηθνηλσληώλ, παξαθνινύζεζεο θαη θαηαγξαθήο 
ησλ ζέζεσλ θύιαμεο, ε ηθαλόηεηα θαη πείξα ηνπ πξνζσπηθνύ ζην ρεηξηζκό 
ηνπ: ζα ππνβιεζεί ιίζηα εμνπιηζκνύ θαη ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ 
ρξήζεο ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν project θαζώο θαη ρξνλνδηάγξακκα 
εγθαηάζηαζήο ηνπ.  

 Η  εκπεηξία  ηνπ  πξνζσπηθνύ πνπ ζα δηαηεζεί.  

 Η  δπλαηόηεηα  ζπληνληζκέλεο  θαη ηαπηόρξνλεο ιεηηνπξγίαο ησλ νκάδσλ 
θύιαμεο ηνπ   αλαδόρνπ ζηηο ζέζεηο ηεο εηζόδνπ, ηνπ κεηώπνπ εξγαζηώλ, ζηηο 
ζέζεηο θαηαζηξνθήο εκπνξεπκάησλ, ζηελ πεξίκεηξν ηνπ ρώξνπ. 

 Η δηαζεζηκόηεηα λνκηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ελεξγεηώλ 
θύιαμεο ή δίσμεο εθ κέξνο ησλ αζηπλνκηθώλ αξρώλ: ζα ππνβιεζεί 
ζπκθσλεηηθό ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ θαη ηνπ λνκηθνύ 
ζπλεξγάηε. 

 Τν νινθιεξσκέλν ζρέδην δξάζεο: ζα ππνβιεζεί ελδεηθηηθό ζρέδην 
αλάζρεζεο εηζβνιήο αλαξκόδησλ πξνζώπσλ κε πεξηγξαθή: 

 ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα δηαρεηξηζηεί ηελ θξίζε εληόο θαη εθηόο 
εξγνηαμίνπ 

 ησλ κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ,  

 ηνπ ηξόπνπ δξάζεο θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

 ηεο δηαζεζηκόηεηαο ζε δπλάκεηο εάλ νη επί ηόπνπ δελ επαξθνύλ 

 ελδεηθηηθά ησλ ρξόλσλ πνπ ζα απαηηεζνύλ  

 



 

ΟΜΑΓΑ Β' ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΗ ΔΡΓΟΓΟΣΗ. ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ (ΑΡΙΣΑ ): 50 

 

1. Υπόνορ Δγκαηάζηαζηρ  
 

Βαζκνί 10. 

 

 Η  δέζκεπζε θαη ηθαλόηεηα ηνπ αλαδόρνπ λα θηλεηνπνηήζεη, εθπαηδεύζεη, 
ελεκεξώζεη θαη εγθαηαζηήζεη ηηο νκάδεο θύιαμεο ζηνπο ρώξνπο ηνπ 
ΔΣΓΚΝΑ, εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηε κειέηε πξνζεζκηώλ από ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 

 

 
2.  Σεσνική ςποζηήπιξη - Δξςπηπέηηζη  
 
Βαζκνί 40. 

 Η πνηόηεηα - παιαηόηεηα - ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ 
θεληξηθώλ γξαθείσλ ηνπ θαη ησλ θηλεηώλ κνλάδσλ θύιαμεο. Θα αμηνινγεζεί 
ε δπλαηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ λα αληηθαζηζηά ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε κε δηθό 
ηνπ ηερληθό πξνζσπηθό νπνηαδήπνηε ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνύ, όπνηε 
απαηηείηαη θαζώο θαη λα εληζρύεη άκεζα ηηο κνλάδεο θύιαμεο. 

 Η ηθαλόηεηα ηνπ αλαδόρνπ λα ζπληνλίδεη ηελ εξγαζία ζηνπο ρώξνπο ηνπ 
Δ.Γ.Σ.Ν.Α.  από ηηο θεληξηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο: ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα δηαζέηεη, ζε πεξίπησζε αλάγθεο ην δπλακηθό θαη ηνλ εμνπιηζκό 
ησλ θεληξηθώλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζηόρσλ ηεο 
ζύκβαζεο: ζα ππνβιεζεί ιίζηα ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο εηαηξείαο πνπ 
βξίζθεηαη ζηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο (αλά εηδηθόηεηα) θαζώο θαη πεξηγξαθή 
ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ θεληξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπ 
γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ζύκβαζεο. 
 

 


