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Σελίδα 2 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, είναι Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου, η οργάνωση και η λειτουργία του οποίου διέπεται από την κείμενη νομοθεσία (μεταξύ 
άλλων με τον Ν.4009/2011 και τον Ν.4485/2017, όπως ισχύουν). Το ΟΠΑ επιδιώκει και παρέχει εκπαίδευση 
υψηλής ποιότητας. Στόχος είναι η κατάρτιση ικανών στελεχών, ώστε να ανταποκριθούν στις παρούσες και 
μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κατάρτιση 
επιστημόνων στους τομείς που καλλιεργεί, ικανών να γίνουν φορείς δημιουργίας. Το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελείται από τρείς (3) Σχολές (Σχόλη Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας) στις οποίες εντάσσονται οκτώ (8) 
Τμήματα (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Τμήμα 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Στατιστικής). 
Σε κάθε ένα από τα Τμήματα πραγματοποιούνται Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά 
Προγράμματα Σπουδών, αλλά και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συστάθηκε με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) στη 
συνεδρίαση της 2/3/1983, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 432/81 «Περί συστάσεως Ειδικών 
Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της χώρας». Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ αποσκοπεί στην προαγωγή της θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας 
στα πεδία των επιστημών που ενδιαφέρουν άμεσα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σκοπός του 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και 
προορίζονται για την κάλυψη επιλέξιμων δαπανών, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, 
εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για 
την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και πολιτιστικών υπηρεσιών, και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή 
δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και 
εκτελούνται από το Επιστημονικό και Διδακτικό Προσωπικό του ΟΠΑ και με τη συνεργασία άλλων ειδικών 
επιστημόνων. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ανάθεση Υπηρεσιών Φύλαξης και Επιτήρησης των Κτηρίων καθώς και 
όλου του Ανθρώπινου Δυναμικού και Εξοπλισμού που βρίσκεται εντός αυτού, στα οποία 
Πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, επί των οδών Ευελπίδων 29 και Ευελπίδων 
47Α και Λευκάδος, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από 
την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής μονομερούς παράτασης έως 
και έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης.  

 
Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με το έργο της Φύλαξης και Επιτήρησης των δύο κτηρίων 
στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, στις οδούς Ευελπίδων 29 και Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος, καθώς και όλου του ανθρώπινου 
δυναμικού και εξοπλισμού που βρίσκεται εντός αυτών.  
 

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Η φύλαξη θα πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ηλικίας άνω των 25 ετών. Οι 

φύλακες θα φέρουν πολιτική περιβολή (όχι ένστολοι- αλλά έχοντας στην ενδυμασία τους διακριτικό 

σήμα) θα είναι κατανεμημένοι σε βάρδιες, όπως αυτές αποτυπώνονται αναλυτικά κατωτέρω, και θα είναι 

επιφορτισμένοι με την ασφάλεια-φύλαξη των εγκαταστάσεων/χώρων  των δύο κτηρίων  στα οποία 
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πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα 

οποία βρίσκονται στις οδούς Ευελπίδων 29 και Ευελπίδων 47Α  

Η φύλαξη θα πραγματοποιηθεί για το διάστημα δώδεκα (12) μηνών  από την υπογραφή της σύμβασης ως 
εξής: 

Αναλυτικά, σε κάθε ένα από τα δύο κτίρια:  

1. Καθημερινή (Δευτέρα έως Παρασκευή) απογευματινή βάρδια φύλαξης (ένα άτομο ανά κτήριο), επί 

οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα τις ώρες από 14:00 έως 22:00. 

2. Κάθε Σάββατο και τυχόν αργίες στο διάστημα αυτό (εκτός Κυριακής), πρωινή βάρδια φύλαξης (ένα 

άτομο ανά κτήριο) επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα τις ώρες από 08:00 έως 16:00. 

3. Το πρόγραμμα και οι βάρδιες φύλαξης θα διαμορφωθούν καθ’ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής 

κατά τις παρακάτω χρονικές περιόδους: 

Α. Διακοπές Πάσχα (από Μεγάλη Δευτέρα έως Κυριακή του Θωμά). 

Β. Από 26.7.2021 έως 20.8.2021. 

Γ. Διακοπές των Χριστουγέννων (από 24.12.2021 έως 6.1.2022). 

 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του μονομερούς δικαιώματος παράτασης της σύμβασης, το ως άνω 

πρόγραμμα θα προσαρμοσθεί αντιστοίχως για το έτος εκτέλεσής της παράτασης. 

Επισημαίνεται ότι ο κάθε φύλακας θα απασχολείται ημερησίως με πλήρες/συνεχόμενο οκτάωρο.  

Το ωράριο εργασίας (βάρδιες) για μέρος ή το σύνολο του προσωπικού καθώς και οι χώροι φύλαξης 

ενδέχεται να τροποποιηθούν σε έκτακτες κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής περιπτώσεις, μετά από 

48ωρη (ή όσο το δυνατόν έγκαιρη) γραπτή γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο.  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει με την τεχνική προσφορά τους να υποβάλλουν τον κάτωθι πίνακα 
συμμόρφωσης συμπληρωμένο. 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η φύλαξη θα πραγματοποιείται ως εξής: 

Για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης, σε κάθε κτήριο:  

1. Καθημερινή (Δευτέρα έως Παρασκευή) 
απογευματινή βάρδια φύλαξης (ένα άτομο ανά κτήριο), 
επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα τις ώρες από 
14:00 έως 22:00. 

2. Κάθε Σάββατο και τυχόν αργίες στο διάστημα 
αυτό (εκτός Κυριακής), πρωινή βάρδια φύλαξης (ένα 
άτομο ανά κτήριο) επί οκταώρου βάσεως και 
συγκεκριμένα τις ώρες από 08:00 έως 16:00. 

3. Το πρόγραμμα και οι βάρδιες φύλαξης θα 
διαμορφωθούν καθ’ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής 
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κατά τις παρακάτω χρονικές περιόδους: 

Α. Διακοπές Πάσχα (από Μεγάλη Δευτέρα έως Κυριακή 
του Θωμά). 

Β. Από 26.7.2021 έως 20.8.2021. 

Γ. Διακοπές των Χριστουγέννων (από 24.12.2021 έως 
6.1.2022). 

  

Η φύλαξη θα πραγματοποιηθεί για διάστημα δώδεκα 
(12  μηνών) από την υπογραφή της σύμβασης. Η 
αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα, έπειτα από 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, να ενεργοποιήσει το 
δικαίωμα προαίρεσης και να παρατείνει μονομερώς τη 
σύμβαση έως έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του μονομερούς 
δικαιώματος παράτασης της σύμβασης, το ως άνω 
πρόγραμμα θα προσαρμοσθεί αντιστοίχως για το έτος 
εκτέλεσής της παράτασης.  

  

Η φύλαξη θα γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό ηλικίας άνω των 25 ετών.  Ο κάθε φύλακας 
απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας εργασίας εν ισχύ. 

  

Το ωράριο εργασίας (βάρδιες) για μέρος ή το σύνολο 
του προσωπικού καθώς και οι χώροι φύλαξης ενδέχεται 
να τροποποιηθούν σε έκτακτες κατά την κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής περιπτώσεις, μετά από 48ωρη (ή 
όσο το δυνατόν έγκαιρη) γραπτή γνωστοποίηση προς 
τον Ανάδοχο. 

  

Η φύλαξη θα πραγματοποιείται από φύλακες με 
πολιτικά αλλά φέροντας στην ενδυμασία τους 
διακριτικό σήμα (όχι ένστολους). 

  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει την άμεση 
αντικατάσταση φύλακα σε περίπτωση που κριθεί 
ακατάλληλος και ο ανάδοχος υποχρεούται να τον 
αντικαταστήσει άμεσα και όχι αργότερα από 48 ώρες 
από την ενημέρωση του. 

  

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ελέγχει τους 
χώρους φύλαξης και με άλλο προσωπικό. 

  

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εποπτεία του 
προσωπικού του. Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του 
αναδόχου θα πρέπει κατά καιρούς να διαθέτει χρόνο για 
διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις με τον υπεύθυνο της 
Αναθέτουσας Αρχής, για θέματα που τυχόν θα 
ανακύψουν στην πράξη, θέματα αμοιβαίας ενημέρωσης 
και παραλαβή εγγράφων αναφορών, όπου και όταν 
αυτές απαιτούνται. 

  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί σχολαστικά και σε   
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 καθημερινή βάση βιβλίο ή βιβλία συμβάντων, 
αναγράφοντας οτιδήποτε διαφεύγει του συνηθισμένου 
και ενημερώνει εγγράφως τους υπευθύνους του 
Ιδρύματος για ότι μη σύνηθες συνέβη, ενώ παράλληλα 
το προσωπικό θα υπογράφει στο σχετικό 
παρουσιολόγιο κατά την είσοδο και την έξοδο από το 
χώρο εργασίας. 

Ο κάθε  φύλακας θα πρέπει να παρακολουθεί, 
επιλαμβάνεται και αναφέρει αμέσως στη Διοίκηση κάθε 
προβληματική κατάσταση που υποπίπτει στην αντίληψή 
του και να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Προϊσταμένου του. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου για κάθε θέμα που υποπίπτει στην 
αντίληψη του ιδίου και του προσωπικού του και 
σχετίζεται με την ασφάλεια των φυλασσομένων  χώρων. 
ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 
εκτέλεση του έργου. 

  

Ο κάθε  φύλακας θα πρέπει να τηρεί με αυστηρότητα τις 
διαδικασίες και υποχρεώσεις που προβλέπονται τόσο 
από τους κανονισμούς και τα μέτρα ασφαλείας του 
υποψήφιου Αναδόχου όσο και από τις υποδείξεις της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

  

Ο κάθε  φύλακας θα πρέπει να ελέγχει την είσοδο των 
επισκεπτών στο κτίριο και τυχόν αποσκευών τους, αν 
αυτό κρίνεται απαραίτητο – ο έλεγχος των εισερ-
χομένων θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

  

Ο κάθε  φύλακας θα πρέπει να  απευθύνεται με 
ευγένεια στους  ενδιαφερόμενους και να δίνει πληρο-
φορίες μέχρι του επιτρεπόμενου βαθμού. Γενικώς, θα 
πρέπει να συμπεριφέρεται πάντα με ευγένεια και να 
παρέχει πρόθυμα τη βοήθειά του, στο πλαίσιο των 
υπηρεσιακών του καθηκόντων. 

  

Ο κάθε  φύλακας θα πρέπει να επιτηρεί και να ελέγχει 
όλους τους χώρους που έχει αναλάβει να φυλάσσει, 
σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της παρούσας, της 
σχετικής σύμβασης και τις υποδείξεις των αρμοδίων 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. Θα μεριμνά για την 
διασφάλιση και διαφύλαξη από κακόβουλες ενέργειες 
στους χώρους αυτούς των κινητών και ακίνητων 
περιουσιακών στοιχείων. 

  

Ο κάθε  φύλακας θα πρέπει να μεριμνά, αν του ζητηθεί, 
για το κλείδωμα-ξεκλείδωμα των αιθουσών 
διδασκαλίας. 

  

Ο κάθε  φύλακας θα πρέπει να ελέγχει εντός του κτηρίου 
την καλή λειτουργία των προβολικών μέσα στις 
αίθουσες μαθημάτων, την ασφάλιση θυρών και 
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παραθύρων, το κλείσιμο των φωτιστικών, το κλείσιμο 
των φωτοτυπικών μηχανημάτων και άλλων ηλεκτρικών 
συσκευών που έχουν τυχόν παραμείνει σε λειτουργία 
(εκτός Η/Υ), την καλή λειτουργία και το κλείσιμο του 
συστήματος κλιματισμού, τις υδραυλικές εγκαταστά-
σεις και γενικώς τις παροχές ρεύματος, να μεριμνά για 
τη φύλαξη των κλειδιών του κτιρίου και να ενημερώνει  
για τυχόν βλάβες ή προβλήματα τον αρμόδιο υπάλληλο  
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κάθε 
φύλακας θα ενεργεί προληπτικά και κατασταλτικά προς 
αποφυγή κάθε είδους πιθανής ζημιάς από πιθανή 
βλάβη (διαρροή νερού, πυρκαγιά, κλπ). 

Ο κάθε  φύλακας θα πρέπει να προσέρχεται και να 
αναλαμβάνει υπηρεσία στην κανονική ώρα και θέση 
φέροντας στην ενδυμασία του διακριτικό σήμα, 
σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα υπηρεσίας και τις 
τυχόν εκάστοτε έκτακτες ανάγκες.  

  

Ο κάθε  φύλακας θα πρέπει να διατηρεί το χώρο της 
εργασίας του καθαρό . 

  

Ο κάθε  φύλακας θα πρέπει να μην ασχολείται κατά τη 
διάρκεια της υπηρεσίας του με θέματα  αλλότρια προς 
αυτήν.  

  

Ο κάθε  φύλακας θα πρέπει να μην κάνει ποτέ χρήση 
οινοπνευματωδών ποτών κατά τη διάρκεια της υπηρε-
σίας του, ούτε να προσέρχεται ν’ αναλάβει καθήκοντα 
επηρεασμένος από τέτοια ποτά.  

  

Το προσωπικό που θα εκτελέσει τις υπηρεσίες φύλαξης 
θα είναι υγιές, εργατικό, εξειδικευμένο και άριστα 
εκπαιδευμένο σε παρόμοιας φύσεως φύλαξης έργα. Θα 
πρέπει να είναι ικανό για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
περιστατικών μέσα στα όρια που προβλέπει η Ελληνική 
νομοθεσία και ο σεβασμός της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. Το προσωπικό πρέπει να έχει ήθος και 
σωστό τρόπο συμπεριφοράς.  

  

Είναι επιθυμητή η γνώση θεμάτων πυρασφάλειας, 
πυρόσβεσης, αντιμετώπισης κινδύνων από ηλεκτρικό 
ρεύμα και διαρροή  νερού. 

  

Σε κατάσταση κρίσεων (σεισμό, πυρκαγιά κ.λπ.), το 
προσωπικό που θα εκτελέσει τις υπηρεσίες φύλαξης θα 
πρέπει να γνωρίζει πώς να βοηθά τους καθηγητές και 
τους φοιτητές και όλους τους παραβρισκόμενους για 
την εκκένωση του χώρου. 

  

Οι φύλακες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με 
οποιοδήποτε σύστημα ή κινητό τηλέφωνο επιτρέπει την 
άμεση μετάδοση σήματος σε περίπτωση ανάγκης. 

  

Το προσωπικό που θα εκτελέσει τις υπηρεσίες φύλαξης 
θα είναι σταθερό και σε μόνιμη σύνθεση, προκειμένου 
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να αναγνωρίζεται από το προσωπικό του ιδρύματος και 
θα είναι αποδεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή.  Σε περί-
πτωση μη έγκρισης ατόμου, ο ανάδοχος υποχρεούται 
στην διάθεση άλλου ατόμου. 

Αντικατάσταση του προσωπικού φύλαξης μπορεί να 
γίνει μόνο καθ΄ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής ή 
λόγω ανωτέρας βίας μετά από συνεννόηση και 
αποδοχή και των δύο μερών. Ο Ανάδοχος στην περί-
πτωση που επικαλεστεί ανωτέρα βία θα πρέπει να 
ειδοποιήσει έγκαιρα και να αιτιολογήσει επαρκώς την 
αντικατάσταση του προσωπικού.  Η Αναθέτουσα Αρχή 
θα πρέπει να εγκρίνει το αίτημα αντικατάστασης του 
Αναδόχου. 

  

Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση του 
αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων 
της  εργατικής  και ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και 
της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων, πρόληψης του επαγγελματικού κινδύ-
νου, δηλαδή καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι 
οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 
κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία ΣΣΕ, 
τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, 
όροι υγιεινής των εργαζομένων κ.λ.π., όπως ορίζει το 
άρθρο 68 του Ν.3863/2010, όπως ισχύει. Σε περίπτωση 
δε που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων θα 
καταγγέλλεται η σύμβαση και η Αναθέτουσα Αρχή θα 
έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργα-
τικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο  Παρά-
ρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

  

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί προσωπικό 
ασφαλισμένο στον Ε.Φ.Κ.Α (πρώην ΙΚΑ), βαρύνεται με 
όλες τις εισφορές του Ε.Φ.Κ.Α (πρώην ΙΚΑ) και των 
λοιπών Ταμείων, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, 
καθώς και με τα Δώρα Χριστουγέννων,  Πάσχα,  αδείας 
προσωπικού, κ.λ.π. και για κάθε υποχρέωσή του προς 
αυτούς ως εργοδότης. Το προσωπικό του αναδόχου δεν 
έχει ουδεμία εργασιακή σχέση με το Πανεπιστήμιο και 
ο ανάδοχος θα είναι ο μόνος και αποκλειστικός 
υπόχρεος  όσον αφορά σε όλες τις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από την αυτή εργασιακή σχέση. 

  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, θα πρέπει  να 
προσκομίζει μηνιαίως απόδειξη ονομαστικής κατάθε-
σης σε τραπεζικό λογαριασμό για την πληρωμή των 
αποδοχών (του προσωπικού που έχει χρησιμοποιηθεί 
για τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίες) του 
τελευταίου μήνα, καθώς και απόδειξη εξόφλησης των 
ασφαλιστικών εισφορών του εν λόγω προσωπικού για 
τον αμέσως προηγούμενο μήνα.  

  

Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνον εφόσον 
γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα και έχουν 
δυνατότητα άνετης επικοινωνίας, έχουν τις απαραί-
τητες άδειες παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα και 
είναι ασφαλισμένοι στον Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ) 

  

Ο  Ανάδοχος   είναι   υποχρεωμένος   να  λαμβάνει  μέτρα 
ασφαλείας  για  την  ασφάλεια του προσωπικού του και 
την ασφάλεια προς τρίτους. 

  

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, 
ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή 
βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα 
στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του 
συμβατικού έργου. 

  

 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζη-
μιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία ή βλάβη 
που θα προξενηθεί σε αυτή, στις εγκαταστάσεις, στο 
προσωπικό της ή στους τρίτους και θα οφείλεται σε 
αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων 
του, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

  

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, 
ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή 
βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα 
στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του 
συμβατικού έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσουν δεόντως το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας και να το 
υποβάλλουν υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.1. της διακήρυξης, στον 
φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά». 
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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 φορέαi  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: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ  
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99206861 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μ. Μαρινοπούλου, Αγγ. Ελευθερίου 
- Τηλέφωνο: 210-82.03.840, 210-82.03.251 
- Ηλ. ταχυδρομείο: info@rc.aueb.gr, vania@rc.aueb.gr, ageliki@rc.aueb.gr  
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http://rc.aueb.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): «Ανάθεση Υπηρεσιών Φύλαξης και Επιτήρησης των Κτηρίων καθώς και όλου του 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Εξοπλισμού που βρίσκεται εντός αυτού, στα οποία 
Πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, επί των οδών Ευελπίδων 29 και 
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για χρονικό διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα εκ μέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής μονομερούς παράτασης έως και έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης». 
(Κωδικός CPV: 79713000-5) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: - 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 01/2021 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:info@rc.aueb.gr
mailto:vania@rc.aueb.gr
mailto:ageliki@rc.aueb.gr
http://rc.aueb.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληρο-
φορίες 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 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
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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 ηλεκτρο-
νικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
(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 άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φο-ρέα 
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 συμμετέ-
χουσας 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 ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανό-
τητες άλλων οικονομικών φορέων προκει-
μένου 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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxv 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): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικα-
στική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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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 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρό-
κειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώ-
σεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσ-
μευτική; 
- 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; Διευκρινίστε: 
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 ;xxii 

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, ανα-
φέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγ-
γυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγ-
γελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxiv; 

[] 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 καταστά-
σειςxxv : 
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 δραστηριοτή-
των, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύ-
πτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλε-
πόμενη 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 συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσειςxxvi  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-
νικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού 
ή/και φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα 
στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 
2 του άρθρου  68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). 
 
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:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφω-
νίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-
φορίες: 

[] 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 συμφερόντωνxxviii, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-
φορίες: 

[] 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 
σύμβασηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-
φορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγού-
μενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-
φορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

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 επιβε-
βαιώσει 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 /αναθέ 

[] Ναι [] Όχι 
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-τοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφά-
σεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέ-
τοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέ-
ρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παρα-
πλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxi; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-
νικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxii: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-
νικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμη-
θειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiii, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρε-
σίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiv: 

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

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώ-
νουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώ-
νεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφά-
λισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxv, 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 
δωρεάνxxxvi. 

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

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

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να συμπληρώσουν επί ποινή αποκλεισμού τους πίνακες  που 
ακολουθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.4 της παρούσας και να τους 
υποβάλλουν υπογεγραμμένους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2 της 
διακήρυξης, στον φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 
 
 



 

Σελίδα 27 

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 
Σύμφωνα με την διακήρυξη του Συνοπτικού διαγωνισμού ……… με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, και 
με αντικείμενο ……………, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών (12) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα προαίρεσης (μονομερούς παράτασης έως και έξι (6) 
μηνών από τη λήξη της), σας υποβάλλουμε την οικονομική μας προσφορά: 

                                                     
 
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΑΡ. 68 ΤΟΥ Ν.3863/2010 
 
1.1 Στοιχεία άρθρου 68 του Ν.3863/2010 για την ετήσια σύμβαση (εντός του υποφακέλου 
της οικονομικής προσφοράς) 
 
 

Αριθμός των εργαζομένων   

Ημέρες και ώρες εργασίας  

Η Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία 
υπάγονται οι εργαζόμενοι 

 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που 
αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 
των ως άνω εργαζομένων 

 
 

Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση 
τα ως άνω προϋπολογισθέντα ποσά 

 
 

 

1.2 Στοιχεία άρθρου 68 του Ν.3863/2010 για την εξάμηνη παράταση από τη λήξη της – 
κύριας -  σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης - εντός του υποφακέλου της οικονομικής 
προσφοράς) 
 
 
 

Αριθμός των εργαζομένων   

Ημέρες και ώρες εργασίας  

Η Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία 
υπάγονται οι εργαζόμενοι 

 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Ύψος του μηνιαίου προϋπολογισμένου 
ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 
αποδοχές των ως άνω εργαζομένων 

 
 

Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση 
τα ως άνω προϋπολογισθέντα ποσά 

 
 

Ύψος του συνολικού προϋπολογισμένου 
ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως 
νόμιμες αποδοχές των ως άνω εργαζομένων 

 
 

Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση 
τα ως άνω προϋπολογισθέντα ποσά 
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η  φύλαξη θα πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ηλικίας άνω των 
25 ετών.   

Β.1. ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   

 
α/α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(12 Μήνες) 

1 Μικτές αποδοχές προσωπικού         

2 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ         

3 Επίδομα αδείας        

4 
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ επιδόματος 
αδείας 

    

5 Δώρο Πάσχα        

6 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ δώρου Πάσχα     

7 Δώρο Χριστουγέννων      

8 
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ δώρου 
Χριστουγέννων 

    

9 
Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων σε 
άδεια 

       

10 Σύνολο εργατικών με εργοδοτικές εισφορές     

11 Κόστος Εξοπλισμού 

 

    

12 
Κόστος διοικητικής υποστήριξης + 
κατασκηνώσεις 

    

13 Εργολαβικό κέρδος     

14 
Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων 
κρατήσεις 

    

 15 Σ Υ Ν Ο Λ Ο, ( € )     (άνευ ΦΠΑ)      

16 Σ Υ Ν Ο Λ Ο, ( € )     (συμπερ.ΦΠΑ 24%)     
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Β.2. ΣΑΒΒΑΤΑ   

 
α/α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(12 Μήνες) 

1 
Μικτές αποδοχές προσωπικού  
 

       

2 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ         

3 Επίδομα αδείας        

4 
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ επιδόματος 
αδείας 

    

5 Δώρο Πάσχα        

6 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ δώρου Πάσχα     

7 Δώρο Χριστουγέννων      

8 
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ δώρου 
Χριστουγέννων 

    

9 
Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων σε 
άδεια 

       

10 Σύνολο εργατικών με εργοδοτικές εισφορές     

11 Κόστος Εξοπλισμού 

 

    

12 
Κόστος διοικητικής υποστήριξης + 
κατασκηνώσεις 

    

13 Εργολαβικό κέρδος     

14 
Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων 
κρατήσεις 

    

 15 Σ Υ Ν Ο Λ Ο, ( € )     (άνευ ΦΠΑ)      

16 Σ Υ Ν Ο Λ Ο, ( € )     (συμπερ.ΦΠΑ 24%)     
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Β.3. ΑΡΓΙΕΣ   

 
α/α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(12 Μήνες) 

1 
Μικτές αποδοχές προσωπικού  
 

       

2 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ         

3 Επίδομα αδείας        

4 
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ επιδόματος 
αδείας 

    

5 Δώρο Πάσχα        

6 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ δώρου Πάσχα     

7 Δώρο Χριστουγέννων      

8 
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ δώρου 
Χριστουγέννων 

    

9 
Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων σε 
άδεια 

       

10 Σύνολο εργατικών με εργοδοτικές εισφορές     

11 Κόστος Εξοπλισμού 

 

    

12 
Κόστος διοικητικής υποστήριξης + 
κατασκηνώσεις 

    

13 Εργολαβικό κέρδος     

14 
Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων 
κρατήσεις 

    

 15 Σ Υ Ν Ο Λ Ο, ( € )     (άνευ ΦΠΑ)      

16 Σ Υ Ν Ο Λ Ο, ( € )     (συμπερ. ΦΠΑ 24%)     
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1) Να παρουσιάζεται  αναλυτικά και λεπτομερώς ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των επί 
μέρους στοιχείων της δεύτερης στήλης («ΣΤΟΙΧΕΙΑ») του ως άνω πίνακα, όσον αφορά στο 
μηνιαίο κόστος κατ’ άτομο, ακόμη και αν χρειαστεί προς τούτο ειδική συνοδευτική 
επιστολή όπου θα αναλύεται ο κάθε επιμέρους τρόπος υπολογισμού κάθε ποσού.  
 
2)Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει συνυπολογιστεί εύλογο ποσοστό διοικητικού 
κόστους παροχής των υπηρεσιών, του εξοπλισμού, το εργολαβικό κέρδος, οι νόμιμες, υπέρ 
Δημοσίου και τρίτων, κρατήσεις. 
 
3) Οι ανωτέρω πίνακες πρέπει να συμπληρωθούν (με ποινή αποκλεισμού) σύμφωνα με την 
κείμενη εργατική νομοθεσία.  
 

4) Επισυνάπτεται η ισχύουσα Σ.Σ.Ε που υπάγεται η αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων.
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Β.4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 
Συνολικό Μηνιαίο κόστος 
φύλαξης χωρίς ΦΠΑ. 

  

 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
(ΦΠΑ) συνολικού μηνιαίου 
κόστους φύλαξης.  

  

 
Συνολικό Μηνιαίο κόστος 
φύλαξης συμπερ. του ΦΠΑ  

  

 
Συνολικό κόστος δωδεκάμηνης 
φύλαξης   χωρίς ΦΠΑ 
 

  

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
(ΦΠΑ) Συνολικού κόστους 
δωδεκάμηνης φύλαξης 
 

  

Συνολικό κόστος δωδεκάμηνης 
φύλαξης συμπερ.του ΦΠΑ  
 

  

Συνολικό μηνιαίο κόστος 
εξάμηνης παράτασης φύλαξης 
χωρίς ΦΠΑ 

  

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
συνολικού μηνιαίου κόστους 
εξάμηνης παράτασης φύλαξης. 
 

  

Συνολικό Μηνιαίο κόστος εξάμηνης 
παράτασης φύλαξης συμπερ. ΦΠΑ 

  

Συνολικό κόστος εξάμηνης 
παράτασης φύλαξης χωρίς ΦΠΑ 

  

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
Συνολικού Κόστους Εξάμηνης 
Παράτασης Φύλαξης 

  

Συνολικό Κόστος εξάμηνης φύλαξης 
συμπ.ΦΠΑ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡ. ΤΟΥ  
ΦΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  



 

Σελίδα 34 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης : …………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης : …………… 

Προς ……………… 

Εγγύησή μας υπ’ αριθμ. ……………… για ΕΥΡΩ …………… 

 Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………… υπέρ της Εταιρείας ………………………………………………, 

Α.Φ.Μ………….., οδός ………………………………, αριθμός ………… (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των 

εταιρειών (1) …………………………, (2) ……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές 

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 

της ένωσης εταιρειών), για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο την ………. [ημερομηνία] 

διαγωνισμό υπ’ αριθμ……………….. με αντικείμενο………………………… και  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών την …………. , σύμφωνα με την με αριθμό ………………… 

Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή 

μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 

ή μη της απαίτησης σε πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε 

περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………… . 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 

πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 

εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

                 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 35 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης : …………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης : …………… 

Προς ……………….. 

Εγγύησή μας υπ’ αριθμ. ……………… για ΕΥΡΩ …………… 

 Σας γνωρίζουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της 

Εταιρείας ………………………………………………, Α.Φ.Μ. ………………, οδός …………………, αριθμός 

………………………… (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1) …………………………, (2) 

……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), 

μέχρι το ποσόν των ΕΥΡΩ ………………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή 

μας για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης 

από τον παραπάνω ανάδοχο υπέρ του οποίου εγγυόμαστε και την οποιαδήποτε απαίτηση 

του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από την σύμβαση υπ’ αριθ. …………. με 

αντικείμενο …………………………………………………………… και τον διαγωνισμό υπ’ 

αριθμ………………….. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …………. σύμφωνα 

με την με αριθμό ………………… Διακήρυξή σας. 

 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίον έχουμε εγγυηθεί μετά 

την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε 

στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση 

ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρους αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε 

η παρούσα μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………… . 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 

πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο 

εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

 

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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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 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

vi 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.” 

vii 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.  

viii 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). 

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

x 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 
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Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi 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. 

xii 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. 

xiii 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”. 

xiv 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.". 

xv 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 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix 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)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  

xxi 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).  

xxii 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 
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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  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

xxv Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

 

xxxi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό. 

xxxii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxiii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxiv Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxv  Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvi 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 


