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         ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΈΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ: ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 
( περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

 1.1 Του ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28.9.1999) 

«Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις  θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

 1.2 Του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 

 1.3 Του π.δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16.3.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

Νοεµβρίου 2005». 

 1.4 Του ν.3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 

συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 

1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 
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 1.5 Του ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Α/20.3.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 1.6 Του π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην 

οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 

εµπορικές συναλλαγές». 
 1.7 Του ν. 2556/97, άρθρο 20, παρ. 14 «Περί αναθέσεως του έργου της φύλαξης των κτιριακών 

εγκαταστάσεων σε ειδικές εταιρείες φύλαξης και προστασίας κτιρίων, της ακίνητης περιουσίας 

ασφαλιστικών φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

 1.8 Του ν. 3144/03, άρθρο 21, παρ. 12 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και 

την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις». 

1.9 Του ν. 3863/2010, άρθρο 68, «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές 

σχέσεις». 

1.10 Tου ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-08-2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» 

      1.11 Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

  

2. Τις αποφάσεις: 

2.1 Την απόφαση Π1/3797 (Φ.Ε.Κ. 1686/Β/23.8.2007) της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 

Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αφορά το Ενιαίο 

Πρόγραµµα Προµηθειών. 

2.2 Την υπ’ αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών που αναφέρεται στην «αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 

2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή 

υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» . 

2.3 Τα υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 30440/08-05-2006, οικ. 31262/16-11- 2006 και  οικ. 30253/06-02-2009 

έγγραφα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – νυν Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης. 

2.4 Την απόφαση 83/10-06-2010, Θέµα 13ο του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε τη συγκρότηση 

επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες του 

Ε.Τ.Α.Α..  

2.6 Την απόφαση 130/19-05-2011, Θέµα 2ο του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά µε τη διεξαγωγή του 

διαγωνισµού. 

2.7 Την υπ’ αριθµ. 511 και µε ηµεροµηνία 13/05/2011 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α. – 

Τ.Α.Ν., µε αριθµό καταχώρησης 511 στο βιβλίο εγκρίσεως και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν..   
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2.8 Των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών 

διατάξεων του ν. 2286/1995. 

  
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

1. Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό – ο οποίος αναφέρεται σε υπηρεσία - µε κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη τιµή, για τη φύλαξη του κτηρίου του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό 

Σωκράτους 53, Αθήνα, εσωτερικά και την επόπτευση του περιβάλλοντος χώρου (περιµετρικά και 

στοές), µε διάθεση 3 φυλάκων επί 24ώρου βάσεως, σε τρεις (3) βάρδιες των οκτώ (8) ωρών έκαστη, 

όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής. Οι 

φύλακες που θα αναλάβουν την φύλαξη του κτηρίου πρέπει να έχουν την κατάλληλη φυσική 

κατάσταση και την κατάλληλη εκπαίδευση. 

2. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές    

         µέσα στην κατωτέρω προθεσµία. 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν 

µέχρι την 07/06/2011, ώρα 12:00, στο 2ο όροφο κτιρίου Μάρνη 22, αίθουσα ∆.Σ. 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 2ος όροφος, αίθουσα ∆.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Tρίτη 07 Ιουνίου 2011 και ώρα 12:00 

 

5. Προσφορές που υποβάλλονται µετά την 12:00 ώρα της 07/06/2011, δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 

6. ∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλουν προσφορά για µέρος µόνο της 

ζητούµενης ποσότητας. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο µόνο της προκηρυχθείσας 

ποσότητας. 

7. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

8. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:  

    α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,  

    β. Οι ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

    γ. Οι συνεταιρισµοί, 

    δ. Οι κοινοπραξίες προµηθευτών. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή      προκειµένου 

να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για τη 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 
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9. Τυχόν διευκρινίσεις για ζητήµατα σχετικά µε τη διακήρυξη παρέχονται από το τµήµα του 

Λογιστηρίου του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.,  κ. Βάσση Ανδρέα, αριθµός τηλεφώνου: 2105296221, αριθµός 

τηλεοµοιότυπου (fax): 2105296128 και την κα Τρίφτη Μαργαρίτα, αριθµός τηλεφώνου: 2105296231. 

10. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

   10.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

   10.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

    

   10.3 «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 
 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ανήκει στη διακήρυξη  

                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
                             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

 

   1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 

               Εµβαδόν (m2)         931,00 

                                         Πρόσοψη (m2) 61,60: 33,80 επί της οδού Σωκράτους. 

                                                                              27,80  επί της οδού Ζήνωνος. 

 

  2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ 

       Είδος:   Αυτοτελές Ακίνητο           Περιγραφή:  Επταόροφο κτίριο µε υπόγειο 

       Επιφάνειες: ( m2) :               Υπόγειο: 899,00 

                                                     Ισόγειο:  899,00         Καθαρή επιφάνεια: 684,00 

                                                     Επιφάνεια Στοάς:  215,00   

                                                     Όροφοι: 4.714,00 

 

        Χρήση: Επαγγελµατική Στέγη 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
 

Φύλαξη του κτηρίου του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α.,  
Σωκράτους 53, 10431, Αθήνα, εσωτερικά και την επόπτευση 
του περιβάλλοντος χώρου (περιµετρικά)  
επί 24ώρου βάσεως, µε διάθεση 3 φυλάκων,  
σε τρεις (3) βάρδιες των οκτώ (8) ωρών έκαστη 
Οι φύλακες που θα αναλάβουν την φύλαξη του κτηρίου 
πρέπει να έχουν την κατάλληλη φυσική κατάσταση και  
την κατάλληλη εκπαίδευση. 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ  
Η ΠΑΡΟΧΗ 

Ε.Τ.Α.Α. –                                                                         
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ                      
Ε.Τ.Α.Α. –  
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

 

 
€60.000,00 µη συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου Φ.Π.Α. 

 
 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

Προϋπολογισµός έτους 2011 Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. 
 

 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
6 µήνες 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙ % 

8% επί της καθαρής αξίας (φόρος προµηθευτών) 
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        Αξιοποίηση: Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ / ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

 

        Χαρακτηρισµός;  ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ 
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Ανήκει στη ∆ιακήρυξη 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 
1.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισµού 

 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μάρνη 22, 104 33 Αθήνα, 2ος 
όροφος, αίθουσα ∆.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Tρίτη 07/06/2011 και ώρα 
12:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Tρίτη 07/06/2011 και ώρα 
12:00 

 

1.2 α. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 

µέσα στην ανωτέρω προθεσµία. 

β. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 

γ. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 

στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη (ώρες γραφείου) της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι την 06/06/2011 και ώρα 14:00. 

δ. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν 

τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν 

λαµβάνονται υπόψη. 

ε. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των 

προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται 

από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 

προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές 

που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 

στ. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «Προσφορά». 

• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την υπηρεσία. 

• Ο αριθµός της διακήρυξης. 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Τα στοιχεία του αποστολέα. 

1.3 Προσφορές: 
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Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις 

ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2, στ. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται 

όλα τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη στοιχεία.  

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 

προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 

1.4 Χρόνος ισχύος προσφορών  

α. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από 

την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κληθούν να παρατείνουν την 

ισχύ των προσφορών τους, σύµφωνα µε την παρ. γ και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους 

ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 

β. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

γ. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) ηµερών. Μετά τη 

λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα 

του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι 

συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 

εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν 

τις προσφορές τους. 

1.5 Αντιπροσφορές (άρθρο 14, Π.∆. 118/2007): 

Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  

1.6 Στάδια διαδικασίας, χρόνος και τρόπος υποβολής στοιχείων. Κριτήρια επιλογής, προσόντα και 

δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης (άρθρο 5α και 6, Π.∆. 118/2007): 

Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και µέχρι τη 

σύναψη της σύµβασης γίνεται ως κατωτέρω: 
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1.6.1 Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλουν µε την προσφορά τους, 

στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 1.2 και 1.3 του παρόντος παραρτήµατος, τα 

εξής: 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

            i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 

            ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,  

-δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην 

περίπτωση (1) του εδ. α της παρ 1.6.2 ii) του παρόντος παραρτήµατος,   

-δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 1.6.2 ii) του 

παρόντος παραρτήµατος καταστάσεις, 

-είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του 

εδ. α της παρ. 1.6.2 ii) του παρόντος παραρτήµατος,  

-είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της 

παρ. 1.6.2 ii) και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 1.6.2 ii) του παρόντος παραρτήµατος,  

-δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 1.6.2 ii) του παρόντος 

παραρτήµατος κατάσταση 

iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 1.6.2 του παρόντος παραρτήµατος.  

γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί 

µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι: 

- η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε 

γνώση. 

- ο συµµετέχων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης και σε 

αντίθετη περίπτωση πρέπει να αναφέρονται ρητά τα σηµεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. 

ε. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, στην οποία, 

µεταξύ άλλων, θα περιλαµβάνεται απαραίτητα κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται οι συµβάσεις 

παροχής υπηρεσιών των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα οι ηµεροµηνίες των συµβάσεων και 

οι συµβαλλόµενοι (∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα), καθώς και ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

της επιχείρησης.  

στ. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. 

ζ. Οι συµµετέχοντες οφείλουν, σύµφωνα µε το ν. 3863/2010, άρθρο 68 να αναφέρουν στην προσφορά 

τους σε ξεχωριστό κεφάλαιο, µε ποινή αποκλεισµού, τα εξής: 
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α) Τον αριθµό των εργαζοµένων. 

β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. 

δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών 

των εργαζοµένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

Επιπλέον, οι συµµετέχοντες στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό 

διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους 

κέρδους και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να 

επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία 

υπάγονται οι εργαζόµενοι. 

 

Στη σύµβαση που θα υπογραφεί θα αναγράφονται τα σηµεία α έως ε καθώς και ειδικός όρος για 

την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας 

περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Αν δεν 

αναγραφούν τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύµβαση θα ακυρωθεί και θα απορριφθεί η δαπάνη 

πληρωµής.  

 

1.6.2 Κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ο προµηθευτής στον οποίο γίνεται η κατακύρωση 

θα πρέπει να προσκοµίσει: 

        i. α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,  

        µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται  

        -οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση. 

        -ότι η µισθοδοσία της εταιρείας είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα Συλλογική    

         Σύµβαση Εργασίας και εν γένει σύµφωνη µε τις ισχύουσες λοιπές διατάξεις της εργατικής  

         νοµοθεσίας 

β) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας 

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι το προσωπικό που θα αναλάβει τη 

φύλαξη του κτηρίου είναι Έλληνες πολίτες, έχουν την κατάλληλη φυσική κατάσταση και την 

κατάλληλη εκπαίδευση, διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό και έχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις χειρισµού οπτικοακουστικών µέσων για την παρακολούθηση και φύλαξη του κτηρίου µέσω 

αυτών. 

δ) επικυρωµένο φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας και πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των 

προσώπων από το προσωπικό της εταιρείας που θα αναλάβει την φύλαξη του κτηρίου. 
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ε) Ασφαλιστήριο συµβόλαιο έναντι του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α. για κάλυψη 

επαγγελµατικής αστικής ευθύνης µέχρι το ποσό των 3.000.000 ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο, για 

τυχόν ζηµίες, που θα προκύψουν όπως κλοπή, πληµµύρα κ.λ.π..  

στ) Άδεια διαδικτύου 

ii. Τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 

60/2007 (α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, (β) δωροδοκία, (γ) απάτη, (δ) νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο ως άνω άρθρο, για κάποιο από 

τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας και για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

β. Οι αλλοδαποί: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 1.6.2 ii) του 

παρόντος. 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της 
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περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 

της περ. (3) του εδ. α της παρ. 1.6.2 ii) του παρόντος. 

(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν 

εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β, της παρ. 1.6.2 ii) του 

παρόντος, αντίστοιχα. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 1.6.2, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 

του ν. 1892/1990 (Á101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 

νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 

νοµικά πρόσωπα). 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα 

ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 

1.6.2 ii) του παρόντος. 

(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 

περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 1.6.2 ii) του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή 

εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά 

στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας 

της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης 

ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από 

το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

δ. Οι Συνεταιρισµοί: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
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της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου 

δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 

περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 1.6.2 ii) του παρόντος. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 1.6.2 ii) του παρόντος, εφόσον 

πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 1.6.2 ii) του 

παρόντος, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του 

εδ. γ της παρ.1.6.2 ii) του παρόντος. 

(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. 

1.6.3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος 

άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:   

-από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.  

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη 

χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νοµικές καταστάσεις 

1.6.4 Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1.6.1 και 1.6.2 του 

παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 

 

1.7 Επισηµαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της 

οικονοµικής, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, 

τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για 

ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο 

θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα 

ανωτέρω (π.χ. φύλλα συµµόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55 κ.ο.κ.). 

 

1.8 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά 

τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 

χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την 

προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 

ενδιαφεροµένου. 
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1.9 Προσφορά ενώσεων προµηθευτών (άρθρο 7, Π.∆. 118/2007): 

1.9.1 Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 

από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο 

µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 

1.9.2 Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύµβασης. 

1.9.3 Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 

ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 

προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε 

την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 

υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους 

ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 

αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του 

φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  

 
2. Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών (άρθρο 19, Π.∆. 118/2007)  

2.1 Η επιτροπή προµηθειών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την 1.1 του παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται στο 

παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 

παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.  

2.2 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 

2.3 Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 

των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό, καθώς επίσης και των 

τιµών που προσφέρθηκαν. 

 
       3. Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των 

Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους 

κάτω των 15 ετών. 

 

       4. Εγγυήσεις 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
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Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 

συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

4.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την λήξη της σύµβασης και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.  

4.3 Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

 

5. Προσφερόµενη τιµή (άρθρο 16. Π.∆. 118/2007) 

5.1 Με την προσφορά, η τιµή της προς προµήθεια υπηρεσίας δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται 

στη διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ. 

5.2 Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ. 

5.3 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

 

6. Κριτήρια ανάθεσης− Αξιολόγηση προσφορών  

6.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20, Π.∆. 118/2007, 

όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι η χαµηλότερη τιµή. 

6.2 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 

6.3 Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία µε τους 

απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

της κατά τα ανωτέρω καθώς και η βαθµολόγηση των προσφορών γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου 

οργάνου, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

οργάνου. 

 

      7. ∆ιάρκεια σύµβασης 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 6 (έξι) µήνες, µε αρχή από την υπογραφή της σύµβασης. 
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      8. Τρόπος πληρωµής 

α. Η αποζηµίωση θα καταβάλλεται κάθε µήνα και εφ΄όσον υπάρχει βεβαίωση της υπηρεσίας ότι 

εκτελέστηκε η φύλαξη και εφόσον προσκοµισθεί το τιµολόγιο εξοφληµένο ή απόδειξη εξοφλήσεως 

του τιµολογίου και εφ΄όσον το ένταλµα πληρωµής επιστρέψει θεωρηµένο από την υπηρεσία 

προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

β. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα 

(60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών από αυτόν η αναθέτουσα αρχή 

(οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή 

της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των 

καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους 

χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. 

 Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών δεν µπορεί να γίνει προ της 

ηµεροµηνίας εκδόσεως της βεβαίωσης της υπηρεσίας εκτέλεσης της φύλαξης. 

 

9. Υποχρεώσεις µετά την υπογραφή της σύµβασης (ν. 3863/2010, άρθρο 68) 

- Ο Εργολάβος δεσµεύεται για την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής 

νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του 

επαγγελµατικού κινδύνου. 

- Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή µέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται 

άµεσα να ενηµερώνει εγγράφως την Υπηρεσία (αποδέκτη των υπηρεσιών του). Ο εργολάβος και ο 

υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζοµένων για την καταβολή 

των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.  

- Αν η Υπηρεσία διαπιστώνει παραβάσεις των όρων του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση θα καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται 

κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη σύµβαση δεν ικανοποιούνται, 

καταβάλλονται, όµως, από την Υπηρεσία οι αποδοχές στους εργαζόµενους και αποδίδονται οι 

ασφαλιστικές τους εισφορές. 

- Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 

διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση 

αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενηµερώνουν εγγράφως την 

Υπηρεσία, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του ν. 3863/2010. Επίσης, την ενηµερώνουν εγγράφως για τις 

πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Για την 

Υπηρεσία, η επιβολή δεύτερης κύρωσης στον εργολάβο από τα ίδια όργανα θεωρείται υποτροπή και 

οδηγεί υποχρεωτικά: α) στην καταγγελία της σύµβασης και β) επιφέρει, από τον χρόνο επιβολής της 
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δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισµό του εν λόγω εργολάβου από δηµόσιους διαγωνισµούς για τρία (3) 

χρόνια. 

- Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόµενους µε αντίγραφο της κατάστασης 

προσωπικού ή απόσπασµα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης. 
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 Ανήκει στη ∆ιακήρυξη  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

Στην Αθήνα σήµερα…………, ηµέρα………… µεταξύ: 

Α) Του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων - Ε.Τ.Α.Α.», το 

οποίο συνοπτικά θα αναφέρεται στην παρούσα ως «Εργοδότης», που εδρεύει στην Αθήνα, στην 

οδό…………….., ο πρώτος συµβαλλόµενος, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. 

του Ε.Τ.Α.Α. κ……………………………………….και 

Β) της εταιρείας……………… που συνοπτικά θα αναφέρεται στην παρούσα ως «Ανάδοχος», που 

εδρεύει…………… και εκπροσωπείται νόµιµα από…………… που γεννήθηκε στο………… και 

κατοικεί στο………….., κάτοχο του υπ’ αριθµ…………. Α.∆.Τ. του Α.Τ…………. και 

Α.Φ.Μ…………, ∆.Ο.Υ…………, σύµφωνα µε το από………….. Φ.Ε.Κ………. και ορίστηκε 

νόµιµος εκπρόσωπος µε την µε αριθµ.……….. απόφαση ∆.Σ., ο δεύτερος συµβαλλόµενος, προς 

υπογραφή της παρούσας, συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Το Ε.Τ.Α.Α. µε την  από……… και µε αριθµό…….. διακήρυξη του, προκήρυξε πρόχειρο 

µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 

τιµή, την φύλαξη του κτηρίου του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α., εσωτερικά και την 

επόπτευση του περιβάλλοντος χώρου (περιµετρικά και στοές), από εταιρεία φύλαξης µε διάθεση 3 

φυλάκων επί 24ώρου βάσεως, σε τρεις (3) βάρδιες των οκτώ (8) ωρών έκαστη. Οι φύλακες που θα 

αναλάβουν την φύλαξη του κτηρίου πρέπει να έχουν την κατάλληλη φυσική κατάσταση και την 

κατάλληλη εκπαίδευση. 

 

2. Η Τριµελής Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών, η οποία συστάθηκε νόµιµα, µε την 

υπ’ αριθµ. 83/10-06-2010, Θέµα 13ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., διενήργησε τον παραπάνω 

διαγωνισµό µε την παραλαβή δικαιολογητικών και αποσφράγιση προσφορών στις……………….. και 

πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού αυτού στην δεύτερη των συµβαλλοµένων…….………, η 

οποία  διά του νοµίµου εκπροσώπου της µε την από……………….…. έγγραφη προσφορά που 

υπέβαλε για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, προσέφερε το ποσόν των…………., µη 
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συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου Φ.Π.Α.. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων 

και έξοδα. 

 

3. Το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε την µε αριθµ…………. απόφασή του επικύρωσε το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού, αποδεχόµενο την πρόταση της Επιτροπής και κατακύρωσε τούτον στη δεύτερη των 

συµβαλλοµένων αντί του ποσού των…………………., πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α., µε τους όρους που 

αναφέρονται στη διακήρυξη διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

4. Ύστερα από τα παραπάνω, το Ε.Τ.Α.Α., δια του νοµίµου εκπροσώπου του………………., 

αναθέτει στη δεύτερη των συµβαλλοµένων εταιρεία……………, όπως εκπροσωπείται στο παρόν και 

αυτή αναλαµβάνει την φύλαξη του κτηρίου του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ε.Τ.Α.Α., όπως αυτή 

περιγράφεται στην από………….. διακήρυξη µε αρ………… και συγκεκριµένα στο παράρτηµα Α 

αυτής, αντί της προσφερθείσας τιµής των………… πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. και µε τους λοιπούς 

όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισµού, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα η 

δεύτερη των συµβαλλοµένων διά του εκπροσώπου της.          

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. αναθέτει στην ανάδοχο την φύλαξη και προστασία επί 24ωρου βάσεως του 

κτιρίου του, στην οδό Σωκράτους αρ. 53 - Οµόνοια. 

 

                                   Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

   1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 

               Εµβαδόν (m2)         931,00 

                                         Πρόσοψη (m2) 61,60: 33,80 επί της οδού Σωκράτους. 

                                                                              27,80  επί της οδού Ζήνωνος. 

 

  2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ 

       Είδος:   Αυτοτελές Ακίνητο           Περιγραφή:  Επταόροφο κτίριο µε υπόγειο 

       Επιφάνειες: ( m2) :               Υπόγειο : 899,00 

                                                     Ισόγειο   :899,00         Καθαρή επιφάνεια:684,00 

                                                                                     Επιφάνεια Στοάς:  215,00   

                                                     Όροφοι  :4.714,00 

 

        Χρήση: Επαγγελµατική Στέγη 
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        Αξιοποίηση: Ι∆ΙΟΧΡΗΣΗ / ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

 

        Χαρακτηρισµός;  ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ 

 

 

B. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. διαθέτει µπουτόν συναγερµού στο γκισέ συναλλαγών και κέντρο συναγερµού 

µε σειρήνα. 

Θα τεθεί σε λειτουργία το εγκατεστηµένο  σύστηµα παρακολούθησης κλειστού κυκλώµατος 

(κάµερες-µόνιτορ) σε χαρακτηριστικά σηµεία εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (οικόπεδο-

κεντρική είσοδος-Ταµεία). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο –∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύµβαση έχει διάρκεια (6) έξι µηνών, αρχοµένη από της ……………………………. την 

12.00 µεσηµβρινή και λήγουσα την 12.00 µεσηµβρινή της ……………………………………...  

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η Ανάδοχος, δηλώνει ότι διαθέτει την οργάνωση, τα µέσα και το κατάλληλο προσωπικό ώστε να 

εξασφαλίζεται µε απόλυτη επιτυχία η ασφαλής φύλαξη του κτιρίου του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. στην 

Αθήνα και αναλαµβάνει την επί 24ωρου βάσεως φύλαξη και προστασία αυτού (χρησιµοποίηση τριών 

φυλάκων το 24ωρο σε τρεις βάρδιες) µε φύλακες, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη γι’ αυτό, 

αποκλειστικά υπεύθυνη για τη σωστή και έγκαιρη αντικατάσταση των φυλάκων ανά βάρδια καθώς 

και για κάθε ζηµιά που τυχόν ήθελε προκύψει εξ αιτίας αργοπορίας προσέλευσης του αντικαταστάτη 

φύλακα. 

    Η  Ανάδοχος διαθέτει κέντρο λήψεως σηµάτων 24ωρου λειτουργίας και η επικοινωνία γίνεται µε 

ασύρµατο. Εντός µηνός από της υπογραφής της παρούσης η Ανάδοχος υποχρεούται να επεκτείνει το 

ραδιοδίκτυο της στην περιοχή των Αθηνών άλλως θα  καταγγέλλεται και θα λύεται η σύµβαση 

αζηµίως για τον εργοδότη. Προκειµένου περί κακόβουλης εξωτερικής ενέργειας, ενεργεί αναλόγως 

έχοντας την ευθύνη για τη µη έγκαιρη ειδοποίηση των αρµοδίων αρχών. 

        Ειδικότερα η Ανάδοχος δηλώνει ότι το προσωπικό που χρησιµοποιεί για τη φύλαξη του κτιρίου 

του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. στην Αθήνα θα έχει τα κατωτέρω χαρακτηριστικά: 

 

1) Θα έχει την κατάλληλη φυσική κατάσταση και την κατάλληλη εκπαίδευση 
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2) Θα είναι ενδεδυµένο µε την ειδική στολή της Αναδόχου. 

3) Θα παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τρόπο που να µην προκαλείται κανενός είδους δυσφορία ή 

κίνδυνος στους υπαλλήλους του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν., δείχνοντας τον ανάλογο σεβασµό. 

4) Θα είναι εγκαταστηµένο σε τέτοιο σηµείο του κτηρίου. ώστε να του επιτρέπεται να εποπτεύει 

το χώρο (εσωτερικό & περιβάλλοντα), θα βρίσκεται σε διαρκή ετοιµότητα και προσοχή ώστε 

να µπορεί να επεµβαίνει αµέσως σε περιπτώσεις που θα γίνει κάτι σε βάρος του Ε.Τ.Α.Α. – 

Τ.Α.Ν., επί 24ωρου βάσεως. 

5) Θα παρακολουθεί τους εισερχόµενους και αυτούς που παραµένουν άσκοπα στο κτίριο, θα 

επεµβαίνει σε περίπτωση που θα διαπιστώνει  ύποπτους σκοπούς αυτών, µετά από 

προηγούµενη συνεννόηση µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. και θα 

αποµακρύνει αυτούς σύµφωνα  µε τις εντολές  που του έχει δώσει η Ανάδοχος. 

6) Επίσης δεν επιτρέπει την είσοδο κανενός ατόµου ξένου προς το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. καθώς και 

στους παντός είδους µικροπωλητές. 

7) Οφείλει να απαντά µε ευγένεια στις τηλεφωνικές κλήσεις και χωρίς σχόλια να παρέχει τυχόν 

πληροφορίες, εφόσον µπορεί. 

8) ∆εν επιτρέπει την παραµονή εντός του θυρωρείου – φυλακίου κανενός ξένου ατόµου, καθώς 

και αντικειµένων, που θα του ζητηθεί να αφήσουν για φύλαξη. 

9) Οφείλει να παρέχει γενικές πληροφορίες σε όποιον του το ζητήσει και αν δεν µπορεί τότε τον 

παραπέµπει στο αρµόδιο γραφείο. 

10)  ∆εν επιτρέπει την χρήση των τηλεφώνων του θυρωρείου από τρίτους και ο ίδιος τα 

χρησιµοποιεί για υπηρεσιακούς λόγους. 

11) ∆εν επιτρέπει την έξοδο κανενός είδους υλικού του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. εάν αυτό δεν 

συνοδεύεται µε την ειδική άδεια εξαγωγής υλικών. 

12) Σε περίπτωση ληστείας ή οποιασδήποτε δολιοφθοράς, θα στέλνουν µε ειδικό όργανο µε το 

οποίο είναι υποχρεωµένος η Ανάδοχος να τους έχει εφοδιάσει, σήµα στον Ανάδοχο που µε τη 

σειρά του θα ειδοποιεί τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές και θα ενεργεί στη συγκεκριµένη 

περίπτωση ότι επιβάλλεται για την αντιµετώπιση της ληστείας ή της δολιοφθοράς καθώς 

επίσης και πάσης άλλης παρανόµου πράξεως. 

13) Σε περίπτωση πυρκαγιάς, θα δίνουν σήµα συναγερµού στην Ανάδοχο η οποία υποχρεούται να 

ειδοποιήσει άµεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, υποχρεούνται  δε να χρησιµοποιούν τα 

πυροσβεστικά µέσα του κτιρίου του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. (πυροσβεστήρες), τον χειρισµό και 

την θέση  των οποίων έχουν φροντίσει να γνωρίζουν πολύ καλά. 

14) ∆εν αποµακρύνεται από την θέση του παρά µόνο εάν υπάρχει σπουδαίος  λόγος. 

15) Προβαίνει σε µη τακτικά χρονικά διαστήµατα σε έλεγχο όλων των ορόφων του κτιρίου, πάντα 

από τις σκάλες και όχι κάνοντας χρήση των ανελκυστήρων. 
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16) Ελέγχει την είσοδο-έξοδο των υπηρεσιακών και των υλικών που αυτά µεταφέρουν, 

αναγράφοντας αυτά στο ειδικό τηρούµενο έντυπο, κρατάει δε και το αντίγραφο αδείας 

εξαγωγής υλικών. 

17) ∆εν επιτρέπει την είσοδο σε κανένα ιδιωτικό αυτοκίνητο, εκτός αυτών που έχουν ειδική άδεια 

εισόδου. 

18) Όσοι από τους υπαλλήλους του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. προσέρχονται για υπηρεσία µετά το τέλος 

του κανονικού ωραρίου, αναγράφονται σε ειδικό έντυπο µε την ώρα εισόδου και εξόδου. 

     

     

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1) Οφείλει να έχει την προσοχή του ιδιαίτερα τεταµένη. 

2) Στα κλιµάκια που έχουν τοποθετηθεί ρολόγια σήµανσης ή άλλου είδους ηλεκτρονικά µέσα 

ελέγχου, εκτελεί τις διαδροµές ελέγχου  σύµφωνα µε τις οδηγίες που του έχουν δοθεί. 

3) ∆εν αποµακρύνεται από την θέση του, παρά µόνο για να ασκήσει τον προκαθορισµένο 

έλεγχο του χώρου ευθύνης του. 

4) Στο χώρο όπου εκτελεί νυχτερινή υπηρεσία (κτίριο, κεντρική πύλη, φυλάκιο) είναι 

υποχρεωτικό να υπάρχει αναµµένο φως µικρής ισχύος, ώστε να µην κουράζει την όραση του 

και να τον βοηθά στην εύκολη προσαρµογή του στον χαµηλό φωτισµό ασφαλείας όταν 

εξέρχεται του φυλακίου. 

5) ∆εν επιτρέπεται η χρήση τηλεόρασης καθώς και η παραµονή του Προσωπικού Ασφαλείας σε 

χώρους άσχετους µε τους χώρους ευθύνης του. 

6) Το Προσωπικό Ασφαλείας κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του δεν κοιµάται, ούτε κάνει 

χρήση οινοπνευµατωδών ποτών. 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΙΝΑΙ: 

1) Η επιτήρηση των χώρων του κτιρίου του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν., ο άµεσος εντοπισµός και 

αποµάκρυνση από τον προστατευόµενο χώρο ατόµων ξένων προς το προσωπικό του 

Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.. 

2) Ο έλεγχος της λειτουργίας των επικοινωνιών και σε περίπτωση βλάβης η άµεση ενηµέρωση 

του Αναδόχου και του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. (αρµόδια υπηρεσία). 

3) Ο έλεγχος της ύπαρξης παροχής ρεύµατος και ύδατος, καθώς και η καλή λειτουργία των 

συστηµάτων ασφαλείας του υπό φύλαξη κτιρίου. 

4) Ο έλεγχος των χώρων του κτιρίου για να µην συσσωρεύονται υλικά τα οποία µπορούν να 

αποτελέσουν εστίες πυρκαγιάς. 
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5)  Η διενέργεια περιπολίας στον εσωτερικό χώρο φύλαξης του κτιρίου µε αποκλειστική τους 

ευθύνη, σύµφωνα µε το προκαθορισµένο, για το συγκεκριµένο πόστο, πρόγραµµα. Εάν 

παρατηρηθεί κάτι ασυνήθιστο π.χ. κάποιες πόρτες ή παράθυρα ξεκλείδωτα ενώ θα έπρεπε 

να παραµείνουν κλειστά, επεµβαίνουν προς αποκατάσταση. 

6) Η επισήµανση αντικειµένων που δεν εναρµονίζονται µε το περιβάλλον, η ειδοποίηση της 

Αναδόχου η οποία υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα την Αστυνοµία καθώς και τις 

αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. και τους υπαλλήλους αυτού για να 

προφυλαχθούν, εάν χρειάζεται από το επικίνδυνο αντικείµενο. 

7) Προστατεύουν το κτίριο του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. από τυχόν δολιοφθορά, βανδαλισµό, 

πυρκαγιά. 

8) Βοηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης την αστυνοµία στην έρευνα των χώρων του 

κτιρίου. 

9) ∆ιενεργούν διακριτικό έλεγχο των εισερχοµένων στο κτίριο. 

10) ∆εν δίνουν καµιά πληροφορία σε δηµοσιογράφους και Μ.Μ.Ε. αλλά παραπέµπουν αυτούς 

στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.. 

11) Μετά την αποµάκρυνση και του τελευταίου ατόµου από το κτίριο του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν., 

ελέγχουν όλους τους χώρους του κτηρίου  λεπτοµερώς, για να διαπιστώσουν ότι δεν 

παρέµεινε σ’ αυτά κανένα ξένο άτοµο και δεν αφέθηκαν ξένα αντικείµενα, που µπορεί να 

είναι επικίνδυνα, επιθεωρούν τους χώρους του κτιρίου, ενεργώντας προληπτικά και 

κατασταλτικά προς αποφυγή κάθε είδους ζηµιάς από πιθανή βλάβη ( π.χ. διαρροές νερού, 

πυρκαγιάς κ.λ.π.). Σε περίπτωση µεγάλης έκτακτης βλάβης και εφόσον εκ των πραγµάτων 

είναι αδύνατη η αποκατάσταση αυτής, ο επί της υπηρεσίας φύλακας ειδοποιεί αµέσως την 

Ανάδοχο και εκείνη µε τη σειρά της αρµοδίως. Ειδικότερα  το Προσωπικό της Αναδόχου 

που εκτελεί απογευµατινή ή βραδινή υπηρεσία, ελέγχει όλους τους ορόφους, γραφεία, 

κοινόχρηστους χώρους κλπ και σβήνει, όπου υπάρχουν, τα αναµµένα φώτα, ανεµιστήρες, 

θερµαντικά σώµατα, κλείνει δε όλα τα  παράθυρα, ιδίως αυτά που βρίσκονται σε χαµηλό 

ύψος από το έδαφος ή είναι εύκολη η πρόσβαση σ’ αυτά. 

12) Απαγορεύεται στους φύλακες να ανοίγουν την κεντρική θύρα του κτιρίου του Ε.Τ.Α.Α. – 

Τ.Α.Ν. και να επιτρέπουν την είσοδο σε κανένα, εκτός εάν έχουν ειδοποιηθεί προς τούτο. 

Εφόσον υπάρξει έκτακτη ανάγκη εισόδου ατόµου, τότε αυτή γίνεται µε προκαθορισµένο 

τρόπο. 

13) Το προσωπικό καθαριότητας του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. θα εργάζεται στο κτίριο κατά τις 

απογευµατινές ώρες, µετά την αποχώρηση του λοιπού προσωπικού. Επίσης θα υπάρχει 

συνεργείο καθαρισµού σε καθορισµένες ηµέρες και ώρες. 
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14) Πριν το τέλος της Υπηρεσίας τους, πρέπει να εκτελούν πάλι ένα γενικό έλεγχο των χώρων 

του κτιρίου (εσωτερικών & εξωτερικών) της περιµέτρου, επικοινωνιών, ρεύµατος, ύδατος, 

θυρών, παραθύρων και λοιπών εγκαταστάσεων. 

15) Υποχρεούνται να παραµένουν συνέχεια καθ’ όλη την διάρκεια της βάρδιάς τους και µέχρι 

την αντικατάστασή τους από άλλο φύλακα, µέσα στους χώρους του κτιρίου, 

απαγορευοµένης της εξόδου για οποιονδήποτε λόγο παρά µόνο σε έκτακτη ανάγκη και αφού 

προηγουµένως ενηµερώσουν τα εντεταλµένα όργανα του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.. 

16) Υποχρεούνται να ενηµερώνουν τον αντικαταστάτη τους για την ορθή συνέχιση της φύλαξης 

των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 

Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, η ενασχόληση του προσωπικού της Αναδόχου πλέον αυτών που 

καθορίζονται από την παρούσα σύµβαση ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της 

Αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο – ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 Η Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το από αυτήν χρησιµοποιούµενο υπαλληλικό 

προσωπικό, όσον αφορά τις αµοιβές, τις τυχόν εισφορές προς ασφαλιστικούς οργανισµούς, για τυχόν 

επιδόµατα αδείας και ουδεµία σχέση δεν θα δηµιουργείται µεταξύ του προσωπικού αυτού της 

Αναδόχου και του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.. Επίσης, η Ανάδοχος ευθύνεται για την ύπαρξη 

αναπληρωµατικής βάρδιας του προσωπικού σε περίπτωση ανάγκης. 

 

        Η Ανάδοχος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αναλαµβάνει πάσα ευθύνη Αστική και Ποινική 

δυναµένη να προκύψει εξ αιτίας της πληµµελούς εκτέλεσης των καθηκόντων των φυλάκων της. 

 

        Η Ανάδοχος είναι προσωπικά και εις ολόκληρο υπεύθυνη να αποζηµιώσει το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. 

για κάθε ζηµιά που αυτό θα υποστεί εκ δόλου ή εξ αµελείας της Αναδόχου ή των προσώπων που 

χρησιµοποιεί για την εκπλήρωση των εκ της παρούσης συµβάσεως υποχρεώσεων της, της Αναδόχου 

ευθυνοµένης επίσης σε αποζηµίωση του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν. για κάθε αµέλεια αυτού ή των προσώπων 

που χρησιµοποιεί και για «ελαφρά» ακόµη περί την εκτέλεση του δια της παρούσας σύµβασης 

ανατιθεµένου σ’ αυτήν έργου. 

 

   Επίσης στις υποχρεώσεις της Αναδόχου περιλαµβάνονται οι κάτωθι όροι: 

     

1. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, 

i) Η Ανάδοχος παραθέτει τα εξής στοιχεία: 
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- Ο αριθµός των εργαζοµένων ανέρχεται σε…………... 

-  Οι ηµέρες και τις ώρες εργασίας είναι………………. 

- Οι εργαζόµενοι υπάγονται στη συλλογική σύµβαση εργασίας………… 

- Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των 

εργαζοµένων ανέρχεται σε…….. 

- Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά ανέρχεται σε….. 

ii) Η Ανάδοχος δεσµεύεται για την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας 

και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού 

κινδύνου. 

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω όρων, θα καταγγελθεί η σύµβαση µε την 

Ανάδοχο και θα απορριφθεί η δαπάνη πληρωµής. 

 

2. Η Ανάδοχος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας περί καταβολής 

των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόµενων από την οικεία Σ.Σ.Ε., της τήρησης του νόµιµου ωραρίου, των ασφαλιστικών 

καλύψεων, των όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, κ.λ.π.. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

παράβαση των παραπάνω όρων, θα καταγγελθεί η σύµβαση µε την ανάδοχο (υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 

30440/08-05-2006, οικ. 31262/16-11- 2006 και  οικ. 30253/06-02-2009 έγγραφα του Υπουργείου 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – νυν Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).  

  
3.Μαζί µε το τιµολόγιο της µηνιαίας αποζηµίωσης η Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίζει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α)  Μισθοδοτική κατάσταση του µήνα. 

β) Αποδόσεις υπέρ τρίτων ( Ι.Κ.Α., κ.λ.π.) των εργαζοµένων στην εταιρεία (σχετικές αποδείξεις). 

4.Οι εργαζόµενοι δεν θα πρέπει να εργάζονται πέραν του οκταώρου και η φύλαξη του κτιρίου θα γίνεται 

σε σταθερή βάση από συγκεκριµένα άτοµα. 

5.Υπόλογος έναντι του Ε.Τ.Α.Α. για την τήρηση των παραπάνω θα είναι ο/η κ…………….. 

 

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι της σύµβασης αυτόµατα θα καταγγελθεί αυτή και θα 

καταπέσει το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στο σύνολο της υπέρ του Ε.Τ.Α.Α.  

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
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Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Ανάδοχος κατέθεσε σήµερα µε την υπογραφή της παρούσης, την υπ’ αριθµ. 

…………………………………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης, εκδοθείσα από την ………………………………µε ηµεροµηνία ………………….. για 

ποσό………. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας του 

αντικειµένου , µη συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου Φ.Π.Α.. 

.    Η ηµεροµηνία λήξεως της ισχύος της εγγυητικής επιστολής, είναι µέχρι της επιστροφής της στην 

Ανάδοχο.  

 

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

Η Ανάδοχος κατέθεσε σήµερα το……………………………………………………… ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο έναντι του Ε.Τ.Α.Α. για κάλυψη επαγγελµατικής αστικής ευθύνης 

…………………………………………………………………………………………., για τυχόν ζηµίες, 

που θα προκύψουν όπως κλοπή, πληµµύρα κ.λ.π..  

 
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η αµοιβή της Αναδόχου για την φύλαξη επί 24ώρου βάσεως σε µηνιαία βάση του κτιρίου του Τοµέα 

Ασφάλισης Νοµικών ορίζεται σε ………… ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23% (……….... ευρώ), δηλαδή 

συνολικά …………..… ευρώ µηνιαίως, αφού παρακρατηθούν οι προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις.   

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1.- Η αµοιβή θα καταβάλλεται κάθε µήνα και εφ’ όσον υπάρχει βεβαίωση της υπηρεσίας ότι 

εκτελέστηκε η φύλαξη και τιµολόγιο εξοφληµένο ή απόδειξη εξοφλήσεως του τιµολογίου και  εφ’ 

όσον το ένταλµα πληρωµής επιστρέψει θεωρηµένο από την υπηρεσία προληπτικού ελέγχου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2.- Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 

35 του Κ.Π.∆. (118/07). 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο – ΠΡΟΩΡΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να ζητήσει µονοµερώς και κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση του την 

πρόωρη λήξη της παρούσας σύµβασης, χωρίς υποχρέωση αποζηµίωσης της Αναδόχου πέραν των 

δεδουλευµένων, µετά από προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση της Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ 
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1.- Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν υπάρξει µεταξύ των 

συµβαλλοµένων, σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά στο παρόν, θα γίνεται προσπάθεια 

συναινετικής επιλύσεως µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

2.- Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται µε 

προσφυγή των ενδιαφεροµένων στα Ελληνικά Πολιτικά ∆ικαστήρια των Αθηνών, στην αποκλειστική 

δικαιοδοσία των οποίων υπόκειται η παρούσα σύµβαση. 

 

     Αυτά συµφωνήθηκαν µεταξύ των συµβαλλόµενων και για επικύρωση της συµφωνίας τους 

συντάχθηκε και υπογράφηκε η παρούσα Σύµβαση σε δύο (3) τρία πρωτότυπα και έλαβε από ένα το 

κάθε συµβαλλόµενο µέρος, ενώ το τρίτο θα καταχωρηθεί στο αρχείο συµβάσεων του Ε.Τ.Α.Α.. 

 

                                                        ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Α.                                                                             ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

 

 

 


