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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  7/2020   ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΟΥΟ.Π.Ε.Κ.Α. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Ο  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ  &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(ΟΠΕΚΑ), προκειμένου να προβεί  στην  για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας  για τα
κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Δ/νσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Α. για ένα έτος σε
όλη την Ελλάδα και έχοντας υπόψη:
  A. Tις κείμενες διατάξεις όπως ισχύουν.
 Β. Τα έγγραφα:
     1.Την αριθ. 337/14-10-2019.Απόφαση του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ
     2.Την υπ’ αριθ:436/15-10-2019(ΑΔΑ:ΩΜΠΒ46Μ9ΗΓ-Ξ42, ΑΔΑΜ:19REQ005728612) Απόφαση

Ανάληψης  Υποχρέωσης του Τμήματος Πληρωμών του ΟΠΕΚΑ, η οποία καταχωρήθηκε με α/α
436 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας.

καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο όπως καταθέσει  σφραγισμένη προσφορά (τεχνική και οικονομική),  για
υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για τα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών
Δ/νσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Α. για ένα έτος»

                                                                               Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Α.    

                                                                                    ΞΕΝΙΑ Π. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ »

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 25 του Ν. 4412/16. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν ατομικές επιχειρήσεις ή νο-
μικά πρόσωπα, που έχουν άδεια λειτουργίας ΕΞ.Υ.Π.Π. (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 
Πρόληψης) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3850/10, τα οποία έχουν αποδεδειγμένη 
ενασχόληση και τεκμηριωμένη τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία και συναφή με το αντικείμενο
του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, εμπειρία.
Από το διαγωνισμό αποκλείονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν σε κάποια από τις
περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.
Απαγορεύεται  επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στο διαγωνισμό των ανωτέρω σε περισσότερες
από  μία  συμμετοχές  και  με  οποιαδήποτε  μορφή  συνεργασίας,  της  υπεργολαβίας
συμπεριλαμβανομένης. 

2. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν για το σύνολο των Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ (Κεντρική Υπηρεσία
και Περιφερειακές Δ/νσεις).

3. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απορρίπτονται ως
απαράδεκτες  και  προσφορές  που  είναι  αόριστες  ως  προς  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των
προσφερόμενων υπηρεσιών.

4.  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100
και 117 του Ν. 4412/16.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή .

6.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις
διατάξεις του  Ν. 4412/16.

7.  ΣΥΜΒΑΣΗ  
Για την ανάθεση της προμήθειας θα υπογραφθεί σύμβαση μεταξύ του ΟΠΕΚΑ και του μειοδότη.

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 127 του
Ν. 4412/16.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της , χωρίς δυνατότητα
παράτασης.

10.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η  παρακολούθηση  και  παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης,  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις των άρθρων 216 και 219 του Ν. 4412/16.



11.ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από
κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από αυτήν  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΟΠΕΚΑ
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,  για  τους λόγους  που ορίζονται  αναλυτικά  στις
διατάξεις του  άρθρου 203 του Ν.4412/16.

12.ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.
Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους του ΟΠΕΚΑ, σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες
παρέχουν  διευκρινίσεις  μόνο  όταν  αυτές  ζητούνται  κατόπιν  εγγράφου  της  Υπηρεσίας.  Από  τις
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα.

13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απα-
ράδεκτες.
Για όσα  θέματα σχετικά με την πρόσκληση ή την εκτέλεση της σύμβασης, τα οποία δε ρυθμίζονται
ρητά στην παρούσα, ισχύουν: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), β) οι όροι της
σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

Η σύμβαση αφορά σε υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας οι οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως
στις παρακάτω προδιαγραφές:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1 Το  έργο  έχει  ως  αντικείμενο  την  παροχή  υπηρεσιών  Τεχνικού  Ασφάλειας  στις  Υπηρεσίες
(Κεντρική Υπηρεσία και Περ/κες Διευθύνσεις) του ΟΠΕΚΑ. 
Στις  παρακάτω  ενότητες  συμπεριλαμβάνονται  όλες  οι  Υπηρεσίες  με  τους  χώρους  κύριας  και
βοηθητικής χρήσης, του Οργανισμού. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1 Απαιτούμενες ώρες απασχόλησης και προϋπολογισμένη δαπάνη ανά Υπηρεσία 

Το  σύνολο  των  απαιτούμενων  ωρών  απασχόλησης  του  Τεχνικού  Ασφάλειας  σύμφωνα  με  το
προσωπικό που υπηρετεί στον Οργανισμό για ένα έτος είναι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 124,8

Οι απαιτούμενες ώρες απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας ανά Υπηρεσία (Κεντρική Υπηρεσία
και Περιφερειακές Διευθύνσεις) και το πρόγραμμα κατανομής του παραπάνω χρόνου στις Υπηρεσίες
του Οργανισμού ορίζεται στον παρακάτω  Πίνακα της παραγράφου.  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ / Δ/νσεις
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΩΡΕΣ  ΑΝΑ

ΕΤΟΣ
(συντ. 0,4)

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ
ΠΡΟ  ΦΠΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΤΙΡΙΟ Α
Πατησίων 30  101 70 ΑΘΗΝΑ

182 72,80

76,80

1820,00

ΚΤΙΡΙΟ Β (ΑΠΟΘΗΚΗ) 
Ζηνοδώρου 20-22  104 42 ΑΘΗΝΑ

2 4,00 100,00

Π. Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
26ης Οκτωβρίου 54-56  54 6 27  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

31 12,40 12,40 310,00

Π.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Φαϊτάκη 2 & Αρχιεπ. Μακαρίου 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

5 4,00 4,00 100,00

Π.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ
8ης Μεραρχίας 7 – 455 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

10 4,00 4,00 100,00

Π.Δ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κτίριο Περιφερειακού Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και 
Ανάλυσης Λιπασμάτων (ΠΕΓΕΑΛ), Λευκόβρυση
50 100 ΚΟΖΑΝΗ

14 5,60 5,60 140,00

Π.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Πολυφήμου 1 691 32 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

10 4,00 4,00 100,00

Π.Δ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παπαμαύρου & Βέλλιου  351 00 ΛΑΜΙΑ

10 4,00 4,00 100,00

Π.Δ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φαρσάλων & Δ. Τσάτσου 2  415 00 ΛΑΡΙΣΑ

12 4,80 4,80 120,00

Π. Δ.  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πανεπιστημίου 168  264 43 ΠΑΤΡΑ

13 5,20 5,20 130,00

Π.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΟΗΕ & Ναυπλίου   22100 ΤΡΙΠΟΛΗ

7 4,00 4,00 100,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 296 124,80 124,80 3.120,00



Στην περίπτωση που ο απαιτούμενος ετήσιος χρόνος που αναλογεί για κάθε Υπηρεσία είναι τέσσερις (4) ώρες,
η κατανομή του χρόνου γίνεται σε εξαμηνιαία βάση (δύο ώρες ανά επίσκεψη στον χώρο εργασίας). Σε κάθε
άλλη περίπτωση ο χρόνος δεν θα υπολείπεται των δύο ωρών ανά επίσκεψη και θα ισοκατανέμεται κατά το
δυνατόν στο έτος και πάντα κατά την κρίση του Οργανισμού ή ως άλλως οριστεί.

2.3 Προσόντα Τεχνικού Ασφάλειας

Ο Τεχνικός Ασφάλειας πρέπει να διαθέτει:
1. Τυπικά προσόντα  :

α. πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.)
του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών και  άδεια άσκησης επαγγέλματος,  που
χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ή εναλλακτικά,
β. πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, τμήματος
Χημικών ή εναλλακτικά,
γ. πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού
τμήματος Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας ή πτυχίο των πρώην
σχολών υπομηχανικών και των Κέτρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(Κ.Α.Τ.Ε.Ε.).

2. Προϋπηρεσία   που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς
των περιπτώσεων α’ και  β’ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή,  για  τους  τεχνικούς  της
περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή.  

3. Για  τους  Τεχνικούς  Ασφάλειας  που  έχουν  παρακολουθήσει  πρόγραμμα  επιμόρφωσης  σε
θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα
με  το  άρθρο 22 (Ν.3850)  που  εκτελείται  από τα  αρμόδια  Υπουργεία  ή εκπαιδευτικούς  ή
άλλους  δημόσιους  οργανισμούς  ή από εξειδικευμένα  Κέντρα Επαγγελματικής  Κατάρτισης
(Κ.Ε.Κ.)  πιστοποιημένα  για  την  υγεία  και  ασφάλεια  των  εργαζομένων,  σύμφωνα  με  τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 μειώνεται
ως εξής:
α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος,
β) για τους τεχνικούς της περίπτωσης  γ’ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη.

Κάτοχοι  των  παραπάνω  προσόντων  θεωρούνται  και  όσοι  έχουν  τίτλους  ή  πιστοποιητικά  της
αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι Τεχνικοί Ασφάλειας.

2.4 Καθήκοντα και αρμοδιότητες ΕΞ.Υ.Π.Π. και Τεχνικού Ασφάλειας

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π.  (Εξωτερικές  Υπηρεσίες  Προστασίας και  Πρόληψης),  ασκούν τις  αρμοδιότητες  και
έχουν  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  του  Τεχνικού  Ασφάλειας  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες
διατάξεις. Ειδικότερα θα πρέπει:
 Να έχουν πιστοποιητικό ISO 9001 σε ισχύ, αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να επισυνάψουν στην

προσφορά τους.
 Να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό

αριθμό, καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της
κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτόν. Πρέπει επίσης να διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα ή
εξοπλισμό  για  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  τους,  όπως  για  τη  διενέργεια  μετρήσεων,
εξετάσεων κ.λπ. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει με τη σύμβαση μία ΕΞ.Υ.Π.Π.
κατά κανένα τρόπο δεν μεταφέρονται σε εργαζομένους που απασχολεί.

 Να  τηρούν  φακέλους  στους  οποίους  θα  καταχωρούνται  αντίγραφα  κάθε  υπόδειξης,  έρευνας,
μέτρησης  ή  εξέτασης  που  σχετίζεται  με  τον  ΟΠΕΚΑ.  Οι  καταχωρήσεις  αυτές  πρέπει  να
καταγράφονται από την ΕΞ.Υ.Π.Π. και στα βιβλία, τα οποία υποχρεούται να τηρούν οι Υπηρεσίες
του ΟΠΕΚΑ. Για τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας, θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως
από  την  ΕΞ.Υ.Π.Π.  η  αρμόδια  Γενική  Διεύθυνση  Διοικητικής-Οικονομικής  Υποστήριξης  και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΟΠΕΚΑ.



 Να τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε Τεχνικού Ασφάλειας με το χρόνο απασχόλησής του
στις  Υπηρεσίες  του  ΟΠΕΚΑ,  συγκεντρωτικό  πίνακα  των  οποίων  υποβάλλουν  στην  αρμόδια
Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης το πρώτο
δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου.

 Το προσωπικό των ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, που αφορά τόσο
τις ίδιες όσο και τον ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφάλειας:
1. Παρέχει πλήρη Συμβουλευτική Υποστήριξη και έγγραφη ή προφορική ενημέρωση της αρμόδιας

Διεύθυνσης της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, για
τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

2. Πραγματοποιεί  επισκέψεις  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  του  κατατεθειμένου  στην  αρμόδια
Επιθεώρηση Εργασίας, Εντύπου Ανάθεσης Καθηκόντων.

3. Πραγματοποιεί  περιοδικές  επιθεωρήσεις,  στο  πλαίσιο  των  επισκέψεών  του,  στους  χώρους
εργασίας (κύριους και βοηθητικούς χώρους των Υπηρεσιών οι οποίοι πιθανόν να βρίσκονται σε
διαφορετική διεύθυνση) για την τήρηση των προβλεπομένων από τη Εκτίμηση Επικινδυνότητας
μέτρων πρόληψης κινδύνων από τους Υπευθύνους της Υπηρεσίας.

4. Εκπαιδεύει Ομάδα Πυρασφάλειας, που θα υποδειχθεί από τους υπευθύνους των Υπηρεσιών όπου
απασχολούνται  εργαζόμενοι  της  Υπηρεσίας,  στον  έλεγχο  και  χειρισμό  των  πυροσβεστικών
μέσων.

5. Εκπαιδεύει  ομάδα  εργαζομένων  για  τη  διαχείριση  καταστάσεων  Έκτακτης  Ανάγκης,
(περιλαμβάνει ορισμό συντονιστών σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας).

6. Υποδεικνύει  τα  μέτρα  ασφάλειας  και  όπου  απαιτείται  τα  Μέσα  Ατομικής  Προστασίας  των
εργαζομένων

7. Καταγράφει  τις  όποιες  προτάσεις  και  τα  αποτελέσματα  των  υπηρεσιών  του  στα  Βιβλία
Υποδείξεων  του  Τεχνικού  Ασφάλειας,  τα  οποία  σελιδομετρούνται  και  θεωρούνται  από  την
επιθεώρηση  εργασίας.  Ο  ΟΠΕΚΑ  έχει  υποχρέωση  να  λαμβάνει  γνώση  ενυπογράφως  των
υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτά τα βιβλία.

8. Προτείνει Σύστημα Διαχείρισης Ατυχημάτων και σχετικό Οδηγό.
9. Διενεργεί αυτοψία σε περίπτωση ατυχήματος.
10. Αξιολογεί  το  αρχείο  Αναφοράς  Διερεύνησης  Ατυχήματος  προκειμένου  να  μην επαναληφθούν

παρόμοια περιστατικά.
11. Καταγράφει  υποδείξεις  για  τη  σήμανση των χώρων και  συνεργάζεται  με  τους  αρμόδιους  της

Υπηρεσίας για την υλοποίησή τους.
12. Παρέχει τεχνική τεκμηρίωση και γνωμοδοτεί όποτε κριθεί αναγκαίο, π.χ. στις παρατηρήσεις των

Δελτίων Ελέγχου ελεγκτικών οργάνων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας.
13. Διαμορφώνει την Πολιτική για την Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας (ΑΥΕ).
14. Συντάσσει εγχειρίδιο (ΑΥΕ) για την ενημέρωση των στελεχών και του προσωπικού, το οποίο

περιλαμβάνει  διαδικασίες  εκτάκτου  ανάγκης  (πυρκαγιά,  σεισμός,  τρομοκρατική  ενέργεια,
εργατικά ατυχήματα, εκπαιδεύσεις κλπ).

15. Τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
16. Εκπονεί  /  Αναθεωρεί  την  Εκτίμηση  Επαγγελματικού  Κινδύνου,  για  κάθε  Υπηρεσία  του

Οργανισμού που επισκέπτεται (Π.Δ. 17/96, ΠΔ 159/99), εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από
την  ημερομηνία  αυτοψίας  του  χώρου,  η  οποία  θα  πιστοποιείται  με  συνυπογραφή  του  ιδίου
(Τεχνικού Ασφάλειας) και του Προϊσταμένου της εν λόγω Υπηρεσίας .

Πιο συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα εκπονήσει ξεχωριστή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
για  τις  εγκαταστάσεις  (κύριας  και  βοηθητικής  χρήσης)  κάθε  Υπηρεσίας  του  ΟΠΕΚΑ,
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 3850/2010 και ενδεικτικά θα περιλαμβάνει: 

 περιγραφή των τμημάτων/υπηρεσιών του Οργανισμού και του αντίστοιχου εξοπλισμού
 αναλυτικούς πίνακες πιθανών κινδύνων κατά κατηγορία, κωδικοποίηση και εκτίμηση του βαθμού

επικινδυνότητας αυτών
 προτάσεις αντιμετώπισης των κινδύνων και πρόληψης αυτών
 καταγραφή θεμάτων εκπαίδευσης προσωπικού



 τεκμηρίωση-νομοθεσία
 αναλυτική επισήμανση υπαρχόντων συστημάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων
 οργάνωση – καθήκοντα ομάδας πυρασφάλειας του Οργανισμού
 οδηγό διαχείρισης ατυχημάτων
 οδηγίες ασφαλούς χρήσης Η/Υ
 οδηγία χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων

Η παρουσία του Τεχνικού Ασφάλειας σε κάθε Υπηρεσία του Οργανισμού, θα πιστοποιείται με
δελτίο παρουσίας, το οποίο θα συνυπογράφεται από τον ίδιο και τον Προϊστάμενο της εν λόγω
Υπηρεσίας. 
Οι παρατηρήσεις του Τεχνικού Ασφάλειας θα κοινοποιούνται εγγράφως από κάθε Υπηρεσία στην
αρμόδια  Γενική  Διεύθυνση  Διοικητικής-Οικονομικής  Υποστήριξης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Οργανισμού.
Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον
ΟΠΕΚΑ και  τους  εργαζόμενους  του  Οργανισμού.  Τυχόν  διαφωνία  του  με  τον  ΟΠΕΚΑ,  για
θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο έκπτωσης του Αναδόχου.

2.5 Συνεργασία Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας
 Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου

τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
 Ο  τεχνικός  ασφάλειας  και  ο  ιατρός  εργασίας  οφείλουν,  κατά  την  εκτέλεση  των

καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. (Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας
των Εργαζομένων), εφόσον συσταθεί ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων.

 Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε θέματα
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε., εφόσον συσταθεί, ή την
Διοίκηση του Οργανισμού και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν
για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.



2.6           ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1

Τήρηση  του  προγράμματος  κατανομής  του  συνόλου  ωρών  ετήσιας
απασχόλησης  Τεχνικού  Ασφάλειας  σύμφωνα  με  τον  Πίνακα  της
παραγράφου 2.2 του Παραρτήματος 2 της παρούσας διακήρυξης για
κάθε Υπηρεσία που εκδηλώνεται ενδιαφέρον.

NAI

2

Στην περίπτωση που ο απαιτούμενος ετήσιος χρόνος που αναλογεί για
κάθε  Υπηρεσία  είναι  τέσσερις  (4)  ώρες,  η  κατανομή  του  χρόνου
γίνεται  σε  εξαμηνιαία  βάση  (δύο  ώρες  ανά  επίσκεψη  στον  χώρο
εργασίας). Σε κάθε άλλη περίπτωση ο χρόνος δε θα υπολείπεται των
δύο ωρών ανά επίσκεψη και θα ισοκατανέμεται κατά το δυνατόν στο
έτος και πάντα κατά την κρίση του Οργανισμού ή ως άλλως οριστεί.

NAI

3
Ο Τεχνικός Ασφάλειας διαθέτει τα απαιτούμενα από τον Ν. 3850/2010
προσόντα και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

NAI

4

Ο Τεχνικός Ασφάλειας θα παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις
υποχρεώσεις  και  τα  καθήκοντα  έτσι  όπως  προκύπτουν  από  τον  Ν.
3850/2010 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

NAI

5
Ο Τεχνικός  Ασφάλειας  υποχρεούται  να  συνεργάζεται  με  τον  Ιατρό
Εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

NAI

6
Η  ΕΞ.Υ.Π.Π.  θα  πρέπει  να  έχει  πιστοποιητικό  ISO 9001  σε  ισχύ,
αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να επισυνάψει στην προσφορά της

NAI

7

Η ΕΞ.Υ.Π.Π.,  προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες στον ΟΠΕΚΑ,
πρέπει  να  διαθέτει  το  αναγκαίο  προσωπικό  με  την  απαιτούμενη
επιστημονική  εξειδίκευση  και  σε  ικανό  αριθμό,  καθώς  επίσης  τα
απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις
της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτόν.
Πρέπει επίσης να διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την
εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  τους,  όπως  για  τη  διενέργεια
μετρήσεων, εξετάσεων κ.λπ..
Γενικότερα η ΕΞ.Υ.Π.Π. οφείλει  να παρέχει  τις υπηρεσίες της στον
ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

NAI

8

Ο ανάδοχος δεσμεύεται να παρέχει τις υπηρεσίεςτου στις διευθύνσεις
του Πίνακα της παραγράφου 2.2 του Παραρτήματος 2 της παρούσας
διακήρυξης καθώς και στην περίπτωση που αυτές τροποποιηθούν για
την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού.

NAI

9
Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό
απόρρητο, που αφορά τόσο την ίδια όσο και τον ΟΠΕΚΑ.

NAI

10

Ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση των όρων της Πρόσκλησης,  των
προδιαγραφών  και  των  υποχρεώσεων  αναδόχου  και  τα  αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.

NAI



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της
προσφοράς και η συμμετοχή στην πρόσκληση έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχο-
ντος νομικού προσώπου. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπο-
γράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται
η έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους)
του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους επί αποδείξει ή την αποστέλλουν ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ή την καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στο Τμήμα Προμηθειών του ΟΠΕΚΑ έως  την κατα-
ληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον ΟΠΕΚΑ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής τους. 
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δε λαμβάνονται
υπόψη.
Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και
ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον ΟΠΕΚΑ. 
Ο ΟΠΕΚΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιε-
χόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 2.1 Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Οι προσφορές
τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζο-
νται στην πρόσκληση.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τέσσερις (4) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φα-
κέλους, δηλαδή : 
Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και
άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις σχετικές παραγράφους. Τα δι-
καιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο, με τη σειρά που ζητούνται στις
αντίστοιχες παραγράφους.

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του
προσφέροντος, όπως αυτά απαιτούνται από την πρόσκληση.
Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προ-
σφοράς του προσφέροντος, όπως αυτά απαιτούνται από την πρόσκληση. 
Δ. «Φάκελος δικαιολογητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού»,
ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 4 της παρούσας.



Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτω-
ση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο αναγράφονται ευκρινώς: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Α.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»
Αριθ. Πρόσκλησης: 7/2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  06/7/2020, ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΑ, ΩΡΑ 12:00

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ»

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, κα-
θώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών
της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανα-
σφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση του τεχνικούς όρους
που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και οι οποίοι μπορούν να υποβάλλονται
στην αγγλική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά
των όρων της διακήρυξης. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμ-
μένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακε-
φαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για τη δήλωση
τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον προσφέροντα να αναφέρει σε συνοδευτικό πί-
νακα την επεξήγησή τους.



Α. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πε-
ριέχει: 

1.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται:
α. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς 
β. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας
έλαβαν γνώση και ότι αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. 

2.

Για τις ενώσεις Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε
μέλος της Ένωσης
Από κάθε οικονομικό φορέα-μέλος που συμμετέχει στην Ένωση απαιτείται πρακτικό απόφασης
Δ.Σ. ή άλλου αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει την σύμπραξη με τα άλλα μέλη της Ένωσης, το
ποσοστό της κάθε μίας στον προϋπολογισμό της προμήθειας, την αποδοχή της αλληλέγγυας και
εις ολόκληρον ευθύνης.

3.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις
του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβου-
λος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομι-
κό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το κα-
ταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων ΔΕΚΑ (10)
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα
ΚΕΠ (άρ. 3 του Ν. 4250/2014).

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.   Στα αλλοδαπά δημόσια έγ  -  
γραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.
1497/1984 (Α188). (άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4412/2016).
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Προμηθευτή ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,  πρέπει επί  ποινή
αποκλεισμού  να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Προμηθευτή ή, στα κράτη
όπου δεν  προβλέπεται  Ένορκη Βεβαίωση,  με  Υπεύθυνη Δήλωση  του  Υποψήφιου  Προμηθευτή
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού
της χώρας του Υποψήφιου Προμηθευτή στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Μειοδότης δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 
Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον κυρίως φάκελο του Υποψήφιου
Προμηθευτή. 
Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω για
κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. 
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών, η Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται
για όλα τα μέλη της Ένωσης από εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική
πράξη.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
Οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από τη υποβολή τους



Β. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

Όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα 2)
είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της
προσφοράς.
Προσφορά για μέρος της ζητούμενης ποσότητας από το κάθε είδος που ορίζει η πρόσκληση, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο προσφέρων πρέπει να περιέχει, επί ποινή
αποκλεισμού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τις τεχνικές προ-
διαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
Σε  περίπτωση  που  στο  περιεχόμενο  της  προσφοράς  χρησιμοποιούνται  συντομογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον συμμετέχοντα
να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο συμμετέχων είναι απολύτως ενήμερος από
κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στο φάκελο της πρόσκλησης. 
Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών δε γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης ή
της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια  Υπηρεσία  και λαμ-
βάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για το συμμετέχοντα και δε θεωρείται αντιπροσφορά. 
Περιπτώσεις  προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της
παρούσας πρόσκλησης απορρίπτονται.

Γ. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υπο-
βάλει ο προσφέρων πρέπει να περιέχει με ποινή αποκλεισμού την Οικονομική Προσφορά του σύμφω-
να με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ, θα εκφράζεται δε  με ακρίβεια δύο
(2) δεκαδικών ψηφίων. 
Οι τιμές της προσφοράς θα γράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της
τιμής προσφοράς που γράφεται αριθμητικά και της τιμής που γράφεται ολογράφως, θα υπερισχύει η
τιμή που γράφεται ολογράφως.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής υπερισχύει
η τιμή μονάδας. 
Οι τιμές θα δίνονται χωρίς ΦΠΑ. Χωριστά θα αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο
υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη και ο ΦΠΑ που βαρύνει τις προσφερόμενες τιμές. Σε περίπτωση
που αναγράφεται εσφαλμένος ΦΠΑ, θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.  
Οι τιμές θα περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις (ποσοστό 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ποσοστό
0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, φόρος εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού, χαρτόσημο 3% επ’ αυτής και
ΟΠΕΚΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό  20% επί του χαρτοσήμου) και κάθε άλλη επι-
βάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για την υλοποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπε-
ται στην πρόσκληση.
Οι τιμές χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρί-
πτεται ως απαράδεκτη. 
Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η Προσφο-
ρά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο ΟΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.



Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε πε-
ρίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δε δικαιούνται, κατά
τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών.
Προσφορές που το τίμημα τους υπερβαίνει  την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 88 και 89
του Ν. 4412/16.
Δ. Περιεχόμενα φακέλου   «  δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλει  -  
σμού  »  .  
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συν-
δρομής  των  λόγων  αποκλεισμού» περιέχει  τα  δικαιολογητικά  των  άρθρων  73  και  74  του  Ν.
4412/2016 όπως αυτά αναφέρονται στο  Παράρτημα 4 της παρούσας. Τα έγγραφα πρέπει να είναι
πρωτότυπα, ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
(Α΄ 74).

3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120)  ημέρες, προ-
σμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής.
Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρί-
πτονται ως απαράδεκτες.
Η ισχύς των προσφορών  μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν
από τη λήξη της, κατά ανώτερο  όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυ-
ξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.

4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού και απορρίπτονται ως  απαράδε-
κτες.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ   »  

 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016
οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

1.

Απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου  που  να  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες,  πριν  από  την
κοινοποίηση  της  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν
καταδικαστεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα :
α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαισίου  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (EE L 300 της 11-11-2008 σελ. 42),
β.  δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της
καταπολέμησης  της  διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ  C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 192
της 31-7-2003, σελ.  54),  καθώς και όπως ορίζεται  στην κείμενη νομοθεσία  ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ. απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των
οικονομικών  συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (EE  C  316  της  27-11-1995,
σελ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α’ 48),
δ. τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,
όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2022, σελ 3), ή ηθική αυτουργία, ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε.  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου του 2005, σχετικά με την πρόληψη
της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (EE  L  309της
25.11.2005, σελ. 15) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α’
166),
στ. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011,  για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για  την
προστασία  των  θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης  -πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(ΕΕ L101 της 15.4.2011, σελ 1)η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α’ 215).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  επισυνάπτουν  τις  αναφερόμενες  σε  αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις..

2.

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  και  επίσης  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε
πτώχευση.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι  κατά  την  ημερομηνία  της  κοινοποίησης  σε  αυτόν  της  έγγραφης  ειδοποίησης,  ο
«προσωρινός  ανάδοχος» είναι  ενήμερος  ως προς  τις  υποχρεώσεις  του που αφορούν στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του.



Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος
και όχι μόνο τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.

Σε περίπτωση εγκατάστασής του «προσωρινού αναδόχου» στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά
με α/α 2 και 3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

1.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης  του,  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου, πριν  από  την
κοινοποίηση  της  έγγραφης  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα:
α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαισίου  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (EE L 300 της 11-11-2008 σελ. 42),
β.  δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ή  των  κρατών  μελών  της  Ένωσης  (ΕΕ  C 195  της  25.6.1997,  σελ.  1)  και  στο  άρθρο  2
παράγραφος 1 της απόφασης πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 192 της 31-7-
2003, σελ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ. απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27-11-1995, σελ.48),
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α’ 48),
δ. τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,
όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2022, σελ 3), ή ηθική αυτουργία, ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και  του  Συμβουλίου  της  26ης Οκτωβρίου  του  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από
παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (EE  L  309της
25.11.2005, σελ. 15) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α’
166),
στ. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ
του Συμβουλίου(ΕΕ L101 της 15.4.2011, σελ 1)η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το ν. 4198/2013 (Α’ 215).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  επισυνάπτουν  τις  αναφερόμενες  σε  αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.

2.

Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  της  χώρας
εγκατάστασης  τους,  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου,  πριν  από  την  κοινοποίηση  της
έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και επίσης
ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  υπό  άλλη  ανάλογη  κατάσταση  ή
διαδικασία.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, της χώρας εγκατάστασής
τους από το οποίο να προκύπτει  ότι  κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της
έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές



κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του. 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ

1. 

Απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου  ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας   διοικητικής  ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα:
α. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαισίου  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (EE L 300 της 11-11-2008 σελ. 42),
β.  δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ή  των  κρατών  μελών  της  Ένωσης  (ΕΕ  C 195  της  25.6.1997,  σελ.  1)  και  στο  άρθρο  2
παράγραφος 1 της απόφασης πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 192 της 31-7-
2003, σελ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ. απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27-11-1995, σελ.48),
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α’ 48),
δ. τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,
όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2022, σελ 3), ή ηθική αυτουργία, ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και  του  Συμβουλίου  της  26ης Οκτωβρίου  του  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από
παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (EE  L  309της
25.11.2005, σελ. 15) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α’
166),
στ. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ
του Συμβουλίου(ΕΕ L101 της 15.4.2011, σελ 1)η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το ν. 4198/2013 (Α’ 215).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  επισυνάπτουν  της  αναφερόμενες  σε  αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου  ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής   αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης  του  νομικού  προσώπου,  των  ως  άνω
παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε.
και ΙΚΕ, τον   Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ.   όταν το νομικό πρόσωπο είναι  
Α.Ε.  και σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

2. (Για ημεδαπά) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της έγγραφης ειδοποίησης,
ο «προσωρινός  ανάδοχος» είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  του που αφορούν της
εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κυρίας  και  επικουρικής) και  ως  της  φορολογικές
υποχρεώσεις του. 
Διευκρινίζεται  ότι  το  πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  θα  αφορά  όλους  τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος και όχι



μόνο της ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.
(Για αλλοδαπά) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, της χώρας
εγκατάστασής της από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις  ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.

3.

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  (της  χώρας  εγκατάστασής  τους
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση, και επίσης ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία (για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

4. 

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  (της  χώρας  εγκατάστασής  τους
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα),  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,  πριν
από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
αναγκαστική διαχείριση, και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.

5.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, της χώρας εγκατάστασης τους,
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από
το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  κοινή  εκκαθάριση  του  κ.ν.  2190/1920,  όπως
εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

ΕΝΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

1. 
Οι  ενώσεις  Υποψηφίων  που  υποβάλλουν  κοινή  Προσφορά  θα  πρέπει  να  καταθέσουν  τα
παραπάνω  κατά   περίπτωση   δικαιολογητικά,   για  κάθε  Υποψήφιο  που  συμμετέχει  στην
ένωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 1και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη  δήλωση  στην  οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο.
Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών αίτημα
προς  το  αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης  για  την  παράταση  της  προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν
εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν
το  στάδιο  κατακύρωσης,  κατ΄  εφαρμογή  της  διάταξης  του  άρθρου  79  παράγραφος  5  εδάφιο  α΄,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
«ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ »

1. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να καλεί εγγράφως
τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την Υπηρεσία
δε λαμβάνεται υπόψη. 
Η πιο πάνω διευκρίνιση  ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις  ασάφειες,  επουσιώδεις  πλημμέλειες  ή
πρόδηλα  τυπικά  σφάλματα  που  επιδέχονται  διόρθωση  ή  συμπλήρωση,  ιδίως  δε  παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των
υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από
την  ορολογία  των  εγγράφων  της  σύμβασης,  που  δεν  επιφέρουν  έννομες  συνέπειες  ως  προς  το
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και
λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από
τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της
σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά τα παραπάνω, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης,
αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών
που έχουν ήδη υποβληθεί. 
Επίσης η Υπηρεσία, μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη
προθεσμία  η  οποία  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη  από  επτά  (7)  ημέρες  από  την  ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που
έχουν  υποβάλει,  αν  περιέχει  ασάφειες  ή  ήσσονος  σημασίας  ατέλειες,  επουσιώδεις  παραλείψεις  ή
πρόδηλα  τυπικά  ή  υπολογιστικά  σφάλματα  που  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει  ότι  μπορεί  να
θεραπευθούν.  Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει  να έχει  ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της
προσφοράς  και  δεν  πρέπει  να  προσδίδει  αθέμιτο  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  στη  συγκεκριμένη
προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 
Η  παροχή  της  δυνατότητας  διευκρινίσεων  στον  προσφέροντα  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  είναι
υποχρεωτική για την Υπηρεσία αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102 του Ν.4412/2016).

2. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται στο σύνολό τους
ως απαράδεκτες. 
Η  προσφορά  του  υποψήφιου  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη και  δεν  αξιολογείται  σε  καθεμία  ή
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις (άρθρο 91 του Ν. 4412/2016):

 Εάν έχει υποβληθεί κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της
προσφοράς, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

 Εάν περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται  συ-
μπλήρωση ή διόρθωση ή , εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατα-
σταθεί κατά την αποσαφήνισή τους ή τη διόρθωσή τους.

 Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκα-
θορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν έγινε αποδεκτή.

 Εάν υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές
καθώς επίσης και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη καθώς και
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσε-
ων.

 Προσφορά υπό αίρεση.



 Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται στην πρόσκληση.

Οι παραπάνω περιπτώσεις  είναι  ενδεικτικές  και όχι  αποκλειστικές,  εφόσον στην πρόσκληση
προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη.

3. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ο ΟΠΕΚΑ  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ματαιώσει  ή  επαναλάβει  την  παρούσα πρόσκληση  σε  κάθε
στάδιο της διαδικασίας κατά την κρίση του για σπουδαίο λόγο,  σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο
εδάφιο 5 του άρθρου 105 καθώς και στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώνεται  η  σύμβαση, μετά  την  επέλευση  των  εννόμων
αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,  είναι υποχρεωμένος, μέσα σε  είκοσι  (20) ημέρες από
την έγγραφη ειδοποίηση του ΟΠΕΚΑ να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας
τα παρακάτω στοιχεία που είναι απαραίτητα:
α. Στην περίπτωση που ο μειοδότης είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων, τα έγγραφα νομιμοποίησης
του  προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση.
β. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Σε περίπτωση που ο μειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος της πρόσκλησης,
δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  τη  σύμβαση  εντός  της  προθεσμίας  που  του  ορίστηκε,  κηρύσσεται
έκπτωτος και ο ΟΠΕΚΑ επιβάλλει  αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες  από τις κείμενες
διατάξεις κυρώσεις.
Η  σύμβαση,  μπορεί  να  τροποποιηθεί,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  132  και  201  του
Ν.4412/2016. 
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην
πρόσκληση και την προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο
και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τους όρους που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 8 της παρούσας. Σε
περίπτωση που ζητηθεί από τον προμηθευτή η σύνταξη της σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, αυτός
αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του ελληνικού κειμένου. Μεταξύ των
δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το ελληνικό κείμενο, το οποίο και κατισχύει
σε κάθε περίπτωση.
Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή πασίδηλων
παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα
αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής,
θα λαμβάνονται  υπόψη κατά σειρά  η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης,  η  προσφορά του
προμηθευτή και η παρούσα πρόσκληση, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων
διατάξεων του Ν. 4412/2016 και του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση, η προμήθεια που θα
υλοποιηθεί πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης.



5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά μήνα μετά την εκτέλεση των καθηκόντων του με βάση τα
οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και το πρόγραμμα επίσκεψης του Τεχνικού Ασφάλειας στις
Υπηρεσίες  του Οργανισμού και  μετά την οριστική παραλαβή των αντίστοιχων υπηρεσιών και  τη
σύνταξη  σχετικού  Πρακτικού  από  τις  Επιτροπές  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  Συμβάσεων
Παροχής Υπηρεσιών κάθε Υπηρεσίας. 
Κατά  τις  πληρωμές  του  αναδόχου  και  αναλόγως  του  συμβατικού  τιμήματος,  θα  επιβάλλονται
κρατήσεις, που ανέρχονται σε 0,6216% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και η επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΠΕΚΑ 20% συμπεριλαμβάνεται), καθώς και η προβλεπόμενη από το νόμο
παρακράτηση φόρου.
Η Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, υποχρεούται στη
σύνταξη του ως άνω Πρακτικού,  το αργότερο εντός  είκοσι  (20) ημερών από την προσκόμιση σε
αυτήν όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 
Πέραν της συμβατικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών ο ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση
κατά του  ΟΠΕΚΑ  για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση  της σύμβασης ή  εξ
αφορμής αυτής.
Ο μειοδότης θα αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας τη Συμβατική Τιμή επαρκή, νόμιμη
και εύλογη για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης μετά από συνολική έρευνα που θα έχει
πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της Προσφοράς του. Στη Συμβατική Τιμή περιλαμβάνονται όλες
οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του μειοδότη για την εκτέλεση της προμήθειας,
χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Υπουργείου.

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για την πληρωμή του προμηθευτή απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016.

7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι υπηρεσίες από τον ανάδοχο θα παρέχονται στις Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ και στις διευθύνσεις που
αναφέρονται στον Πίνακα της παραγράφου 2.2 του Παραρτήματος 2.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία.
Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του ΟΠΕΚΑ και του προμηθευτή, η οποία θα αφορά στην
εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται από
τη σύμβαση, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο
είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της σύμβασης, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε
άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών,
ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
α. Η σύμβαση και τα συνημμένα Παραρτήματά της κατά την σειρά που επισυνάπτονται.
β. Η προσφορά του προμηθευτή 
γ. Η παρούσα  πρόσκληση 
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«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (*)

Πίνακας οικονομικής προσφοράς έργου 

Υπηρεσία:...........................

Αντικείμενο
παροχής

υπηρεσιών

Απαιτούμενος ετήσιος
χρόνος απασχόλησης

σε ώρες βάσει
Διακήρυξης

Τιμή
ανά

ώρα (€)

Συνολική αξία χωρίς
ΦΠΑ (€)

(αριθμητικώς και
ολογράφως)

ΦΠΑ
% (€)

Συνολική αξία με ΦΠΑ (€)
(αριθμητικώς και

ολογράφως)

Τεχνικός
Ασφαλείας

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ : ………………………………….

ΥΠΟΓΡΑΦΗ : ……………………………………..

ΣΦΡΑΓΙΔΑ :

(*)   Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής τους προσφοράς  
με διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί να περιλαμβάνονται με
σαφήνεια και ακρίβεια οι όροι και οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους όρους της παρούσας
διακήρυξης.
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