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ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 127993/30.11.2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ.
Διευκρινίζεται ότι:
Α) στην παρ. Β2.3 Λόγοι αποκλεισμού, στην περ. γ. Λόγοι που σχετίζονται με την
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα, στην περ. iii),
σύμφωνα με το άρθρο 68 Ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το ά. 39 παρ. Β Ν. 4488/2017
(ΦΕΚ Α΄137/13.9.2017), ισχύουν τα ακόλουθα:
iii) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του ά. 73 Ν. 4412/2016. Ως
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται οι λόγοι που αναφέρονται στην περ. γ της παρ. 2
του ά. 68 Ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το ά. 39 παρ. Β Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ
Α΄137/13.9.2017) ιδίως αα) η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας μέσα σε χρονικό
διάστημα 2 ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, 3 πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 3 διενεργηθέντες ελέγχους ή 2 πράξεις επιβολής προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατική νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
2 διενεργηθέντες ελέγχους. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της
σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού/ή και φύλαξης: αα) οι οποίες
έχουν κηρυχθεί έκπτωτες κατ’ εφαρμογή της παρ. 7 του παρόντος μέσα σε χρονικό διάστημα 3
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) στις οποίες
έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής
διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’
εφαρμογή της παρ. 1Β του ά. 24 Ν. 3996/2011 μέσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.
Β) στην παρ. Β5.1 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης περ. 3. Για τα όσα δηλώθηκαν στο
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα):
ισχύουν τα ακόλουθα:
….. iii) Για την παράγραφο Β2.3 περ. γ (iii), ήτοι για τη μη υπαγωγή στις περιπτώσεις που
προβλέπει το ά. 68 παρ. 2γ του Ν. 3863/2010 (Α΄115), όπως αντικαταστάθηκε με το ά. 39 παρ. Β
Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄137/13.9.2017) για μεν την υποπερίπτωση αα) πιστοποιητικό του
"Μητρώου Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης ή/και Καθαρισμού" που τηρείται
στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, και για
το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το "Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών Φύλαξης ή /και Καθαρισμού" οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης προσκομίζουν
υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον Συμβολαιογράφου,
περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας "υψηλής" ή "πολύ υψηλής" σοβαρότητας.

