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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 7/2012 
 
∆ηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού προϋπολογισµού έως 120.000,00 € πλέον 
ΦΠΑ, για την ανάθεση της ετήσιας φύλαξης του Κεντρικού κτιρίου, επί της οδού 
Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα, του Γραφείου Αγίας Παρασκευής, επί της οδού Ελπίδος 10 και 
του  Τµήµατος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ζεύξιδος 8, των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. 
του Ε.Τ.Α.Α.  

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ε.Τ.Α.Α. 
Μάρνη 22  - 2ος όροφος 

Αίθουσα ∆.Σ. 

21 Μαΐου 2012  
  

∆ευτέρα  
  

12.00 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΟ ΦΕΚ : 4 Μαΐου 2012  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ:   
4 Μαΐου 2012 
 
Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 
 

1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/1-2-98) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων».  

2. Του Ν. 2556/97 άρθρο 20 παρ. 14 (ΦΕΚ 270Α/24-12-97).  
3. Του Ν. 3863/10 άρθρο 68 (ΦΕΚ 115Α/15-7-10).  
4. Του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/ 10-7-07 τA)  «Κανονισµός Προµηθειών  ∆ηµοσίου  (Κ.Π.∆.)» . 
5. Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/ 16-3-2007 τA)  «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ ‘’ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 

6. Την απόφαση επί του 86 ου θέµατος,  της 178ης /26-4-2012 συνεδρίασης του  ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. 

7. Την απόφαση δέσµευσης πίστωσης  µε  αρ. πρωτ.33541/10-4-2012,                 
Α.∆.Α.Β4ΩΓΟΡΕ1-Χ1Θ, για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.  Ειδικός φορέας: Τοµείς Μηχανικών και 
Ε∆Ε  - Κ.Α.Ε.  0439.000 - οικ. Έτος 2012, για την  δαπάνη << Λοιπές Αµοιβές Ν.Π. που 
εκτελούν Ειδ. Υπηρ. ΚΣ >> , που καταχωρήθηκε µε α/α  127/10-4-2012, στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονοµικής Υπηρεσίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
…………………………….……………… 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
Ε.Τ.Α.Α.  

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

  

Μάρνη 22  – 104 33 – ΑΘΗΝΑ   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 49496/27-4-2012 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   Α.∆.Α. Β464ΟΡΕ1-ΩΝΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Ε. ΚΑΠΡΑΛΟΥ  
(ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.   
 Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα Τ.Κ. 105 61 - 5ος όροφος  - Γραφείο 10-11) 

  

Τηλ: 210 3740 504 fax: 210 3740 508         
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
∆ηµόσιο, ανοικτό, µειοδοτικό διαγωνισµό προϋπολογισµού έως 120.000,00 € πλέον ΦΠΑ, 
µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την  χαµηλότερη προσφορά σε 
ΕΥΡΩ,  για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της  ετήσιας  φύλαξης  του 
Κεντρικού κτιρίου, επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα, του Γραφείου Αγίας 
Παρασκευής, επί της οδού Ελπίδος 10 και του  Τµήµατος Θεσσαλονίκης, επί της οδού 
Ζεύξιδος 8, των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό έχουν, όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της 
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής συνεταιρισµοί – ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά και επιπλέον διαθέτουν:    
 
1) τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισµό, 
2) λειτουργούν νόµιµα, 
3) έχουν  αποδεδειγµένη εµπειρία στο  αντικείµενο ενασχόλησης  της φύλαξης  κτιρίων όπως 
προβλέπει η παρούσα διακήρυξη. 
 
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαιώσεις των φορέων, από τις οποίες θα 
πιστοποιείται η διενέργεια παρόµοιων  εργασιών.  
 
1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
  
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ενώπιον 5µελούς επιτροπής διενέργειας  και αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης του Ε.Τ.Α.Α., όπως αυτή 
ορίστηκε µε την απόφαση επί του 19ου θέµατος της 136ης /30-6-2011 συνεδρίασης του ∆Σ του 
Ε.Τ.Α.Α.  στα κεντρικά γραφεία του Ε.Τ.Α.Α. οδός Μάρνη 22 Αθήνα, 2ος όροφος, στην αίθουσα 
του ∆.Σ. στις 21 Μαΐου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, σε συντετµηµένη προθεσµία 15 
ηµερών από τη δηµοσίευση της προκήρυξης του, στο ΦΕΚ και τον Ελληνικό τύπο, ύστερα από την 
αιτιολογηµένη απόφαση επί του 86ου θέµατος, της 178ης /26-4-2012 συνεδρίασης του ∆Σ του 
Ε.Τ.Α.Α.  
 
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγίζονται και δεν λαµβάνονται υπόψη. Η αποσφράγιση των 
προσφορών πλην των οικονοµικών, γίνεται δηµόσια ενώπιον της επιτροπής και των 
συµµετασχόντων ή των νόµιµα εξουσιοδοτουµένων αντιπροσώπων τους.  
 
Η προϋπολογιζόµενη  ετήσια δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 120.000,00 ΕΥΡΩ, πλέον 
ΦΠΑ. Σε αυτό το σύνολο της δαπάνης συµπεριλαµβάνονται, όλες οι εργασίες που προαναφέραµε 
και βαρύνουν µόνο το προϋπολογισµό των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  
 
2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Όσοι θα λάβουν µέρος στον παρόντα διαγωνισµό, πρέπει να προσκοµίσουν όλα τα δικαιολογητικά 
τους συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα, που είναι κατά περίπτωση τα παρακάτω:  
 
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ανερχοµένη σε ποσοστό (5%) πέντε τοις εκατό επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε ΦΠΑ, προς το Ε.Τ.Α.Α.  
2. Όλα  τα δικαιολογητικά  που προβλέπονται  στο Άρθρο 6 § 1 εδάφια β και γ και                                            
Άρθρο 6  § 2 και 3 του  Π.∆. 118/07 ( ΦΕΚ  Α. 150/07).  
3.  Η µη  έγκαιρη  και προσήκουσα  υποβολή  των δικαιολογητικών  της παρ. 1  του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/07, συνιστά  λόγο αποκλεισµού  από το διαγωνισµό.  
4. Για τις ενώσεις  προµηθευτών  ισχύουν  πλέον των ανωτέρω  και τα  αναγραφόµενα  στο  άρθρο 
7 του Π.∆.  118/07.  
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3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  
 
Οι προσφορές εκείνων που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, θα υποβάλλονται µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο και θα επιδίδονται στην επιτροπή την ηµέρα και ώρα που θα γίνεται ο 
διαγωνισµός, πέραν της οποίας δεν θα γίνει δεκτή άλλη προσφορά. 
 
Οι προσφορές επίσης µπορεί να αποστέλλονται στην αρµόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α. µε 
οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση, 
ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 
Οι προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια 
του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά πρωτοκολλούνται και παραδίδονται στην επιτροπή 
διαγωνισµού, που παραλαµβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας, όπως 
καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε όλες τις άλλες 
προσφορές που κατατέθηκαν στην προαναφερθείσα διαδικασία.  
 
Επίσης επιστρέφονται  χωρίς να αποσφραγιστούν, οι προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα.  
Οι προσφορές  αποσφραγίζονται  από την επιτροπή  διενέργειας  του διαγωνισµού  αυτού,  
στις 21 Μαΐου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, στον  τόπο διενέργειας  του διαγωνισµού 
αυτού και δικαιούται  να παρίσταται  εξουσιοδοτηµένος  εκπρόσωπος  του κάθε  συµµετέχοντος. 
Οι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία, όσων προσφορών κριθούν αποδεκτές µε απόφαση του  ∆Σ 
του ΕΤΑΑ (άρθρο 19 παρ. 4 Π.∆. 118/2007),  θα αποσφραγιστούν κατά την ηµεροµηνία που θα 
οριστεί στην ίδια απόφαση. 
  Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν 
γνώση των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, θα προβεί επίσης 
στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2, την ηµεροµηνία και 
ώρα που θα οριστεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα ενηµερωθούν σχετικά 
οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, που έχουν το δικαίωµα παράστασης βάσει του νόµου.   
Ο χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων στα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ.2 µετά την 
υποβολή τους, θα οριστεί από την υπηρεσία, η οποία και θα ενηµερώσει σχετικά όσους έχουν το 
δικαίωµα πρόσβασης σε αυτά. 
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.  
2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
3. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
4.  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
5. Τα στοιχεία του αποστολέα.  
 
 
4. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα δακτυλογραφηµένες, µέσα σε φάκελο 
σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις παραπάνω ενδείξεις, διαφορετικά δεν γίνονται αποδεκτές. 
Μέσα στον φάκελο προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής.                               
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης 
µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
 
2. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη 
από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού πρέπει κατά τον έλεγχο να 
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καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση 
του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
 
4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης. 
 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  
∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από 
έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου.                                                          
 
5. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται 
υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.  
 
6. Προσφορά για µέρος της ανάθεσης του έργου που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται επίσης ως 
απαράδεκτη. 
 
7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν όσους µετέχουν στο διαγωνισµό 250 ηµερολογιακές 
ηµέρες  από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που 
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.  
 
8. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
 
9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της 
διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας 
και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).  
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή 
λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει  ο 
προσφέρων,  προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
  
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του  
διαγωνισµού όργανο του φορέα, ως εξής:  
 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού:  
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον  καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών.  
 
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, που αφορούν την συµµετοχή 
οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου 
του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο  
ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την  
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται 
η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. 
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της. 
 



 5 

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό 
διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της σχετικής 
πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.   
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο 
και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες 
ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.  
 
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 6,του  Π.∆. 118/07,  µέσα σε χρονικό 
διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της 
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.  
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον 
µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό 
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του, το αργότερο σε 
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας.  
 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 
 
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως, κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, 
µετά την κοινοποίηση του σώµατος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.  
 

6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 68 του ν. 3863/10 και να είναι 
σύµφωνες µε την εργατική νοµοθεσία.  
Oι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους να αναφέρουν εκτός των 
άλλων τα εξής: 
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. 
Επίσης 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.  
 
Με την προσφορά η τιµή για την ανάθεση που περιγράφεται στην  παρούσα διακήρυξη θα δοθεί σε 
ΕΥΡΩ και θα αφορά το ετήσιο και το µηνιαίο κόστος της φύλαξης του Κεντρικού  κτιρίου, επί της 
οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα, του Γραφείου Αγίας Παρασκευής, επί της οδού Ελπίδος 10 και 
του  Τµήµατος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ζεύξιδος 8, χωριστά  για κάθε  φύλαξη,  καθώς και το 
συνολικό ετήσιο και µηνιαίο κόστος των φυλάξεων όλων των φυλάξεων.     
 
Προσφορά που δεν δίνει τιµή σε  ΕΥΡΩ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Φ.Π.Α. θα αναγράφεται 
χωριστά αλλιώς θα θεωρηθεί ότι περιλαµβάνεται στις προσφερόµενες τιµές. 
Οµοίως  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  προσφορά  που δεν  θα περιλαµβάνει  µηνιαίο  και ετήσιο 
κόστος  φύλαξης  και για  τα τρία  κτίρια.  
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίνεται  τιµή 
για όλο το έργο της φύλαξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση του ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
Οι τιµές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε 
λόγο ή αιτία, θα ισχύουν δε και θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης. 
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Στην τιµή περιλαµβάνονται κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα, εκτός του ΦΠΑ. 
 
Οι  κρατήσεις  που θα βαρύνουν  τον ανάδοχο  θα υπολογιστούν  στο καθαρό  προ ΦΠΑ  ποσό, µε  
ποσοστό 3% υπέρ  ΜΤΠΥ και 2,4% χαρτόσηµο  στο ποσό των κρατήσεων  του ΜΤΠΥ. Επίσης  θα 
παρακρατηθεί  φόρος  σε ποσοστό 8%, στο προ ΦΠΑ  ποσό.  
 
Η δαπάνη δηµοσίευσης της παρούσας βαρύνει τους Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
 
7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Κριτήριο για την επιλογή του προµηθευτή θα είναι αυτό της  χαµηλότερης προσφοράς.   
 
8.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ  ΟΡΟΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Ο Ανάδοχος  θα αναλάβει την υποχρέωση, να εκτελεί µε δική  του αποκλειστική ευθύνη, 
δαπάνη, υλικά και προσωπικό, το έργο της φύλαξης και της ασφάλισης του  κτιρίου  στη 
Αθήνα, Κολοκοτρώνη 4,  του Γραφείου  στην Αγία Παρασκευή, Ελπίδος 10 και του 
Τµήµατος Θεσσαλονίκης, Ζεύξιδος 8, των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  από 
κάθε κίνδυνο, κλοπή, ληστεία, φθορά, ζηµιές, καταστροφές, πληµµύρες κλπ. καθώς και 
επίθεση τρίτου όπως και από κάθε παρακώλυση οιασδήποτε µορφής  της λειτουργίας των  
υπηρεσιών των φυλασσόµενων κτιρίων. Οι υποχρεώσεις των µερών από την παρούσα θα 
αναστέλλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, µεταξύ των οποίων ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά ρητά ορίζονται και η πυρηνική έκρηξη και ο πόλεµος . 

Το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης ανωτέρας βίας θα  φέρει  ο Ανάδοχος.   
 

2. Οι φύλακες τους οποίους ο Ανάδοχος θα ορίσει για την καθηµερινή φύλαξη του κτιρίου, θα 
πρέπει να είναι οι ίδιοι, σε όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός του χρονικού  διαστήµατος που 
συµβαίνουν έκτακτα περιστατικά (π.χ. ασθένεια, απόλυση, ετήσια  άδεια, το χρονικό 
διάστηµα της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόµενο από τον νόµο) ή τέλος 
πάντων υπάρχει αντικειµενική αδυναµία αυτών, τα οποία προφανώς επιβάλλουν την 
αντικατάσταση τους . Η  πέρα από αυτά  αλλαγή προσώπων στη θέση του φύλακα, δεν  
είναι αποδεκτή από τον Εργοδότη  Ταµείο ( ∆ιοίκηση και Προσωπικό ) και αποτελεί λόγο 
έκπτωσης του Αναδόχου.  

 
3. Το προσωπικό (φύλακες ) που θα χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του 

έργου φύλαξης, θα φέρει στολή κατά τη διάρκεια της βάρδιας του, θα είναι εχέµυθο, 
έµπειρο, ικανό και κατάλληλα εκπαιδευµένο. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η δυνατότητα 
γρήγορης χρονικά  αναγνώρισης του προσωπικού που υπηρετεί στο χώρο που 
φυλάσσεται, ώστε να µην προκαλούνται προβλήµατα µε την καθηµερινή  διαδικασία  
αναγνώρισης του. Οι ενδιαφερόµενες εταιρείες θα πρέπει να προσκοµίσουν συστατικές 
επιστολές τόσο από τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες µε τις οποίες συνεργάζονται όσο και από τις 
ιδιωτικές, οι οποίες θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά τους. 

 
4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει προς  έλεγχο στην αρµόδια επιτροπή,  κατά 

το στάδιο ελέγχου  δικαιολογητικών (άρθρ. 19 παρ. 6, Π.∆. 118/07), τη κατάσταση των 
φυλάκων  που θα χρησιµοποιήσει  για την εκτέλεση του έργου, µε αντίγραφο του ποινικού 
τους µητρώου, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 
118/07.  Οι φύλακες  θα πρέπει  απαραίτητα  να είναι πολίτες  κρατών  µελών  της Ε.Ε.  

 
5. Όλες ανεξάρτητα οι δαπάνες µισθοδοσίας, αποζηµίωσης, ασφάλισης, κίνησης κλπ των 

φυλάκων του Αναδόχου, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο (Ανάδοχο), του οποίου είναι 
υπάλληλοι. 

 
6. Ο Ανάδοχος  έχει υποχρέωση  για την απαρέγκλιτη τήρηση  των διατάξεων  της εργατικής 

νοµοθεσίας δηλαδή, καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν 
µπορεί να είναι κατώτερες  των προβλεποµένων από  την οικεία ( κλαδική ) Σ.Σ.Ε.  τήρηση  



 7 

του νοµίµου ωραρίου, της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και 
ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου.  

Σε περίπτωση δε που  διαπιστωθεί  παράβαση  του ανωτέρω όρου, θα καταγγέλλεται η  σύµβαση  
µε τον Ανάδοχο  και θα απορρίπτεται η δαπάνη πληρωµής. 
 

7. Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του 
αποδέκτη των υπηρεσιών, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων της παρ. 6 της σύµβασης, 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις 
διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη 
σύµβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι 
αποδοχές στους εργαζόµενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. 

 
8. 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 τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Επίσης, τον ενηµερώνουν 
εγγράφως για τις πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες 
παραβάσεις. 

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 δεύτερης κύρωσης, 
τον αποκλεισµό του εν λόγω εργολάβου από δηµόσιους διαγωνισµούς για τρία (3) χρόνια. 
 

9. Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόµενους µε αντίγραφο της κατάστασης 
προσωπικού ή απόσπασµα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης. 

 
10. Γίνεται  ρητή µνεία, ότι ο εργοδότης δεν θα βαρύνεται µε καµία απολύτως αµοιβή, 

αποζηµίωση, δαπάνη, φόρο κλπ. του προσωπικού που θα  χρησιµοποιεί ο  Ανάδοχος για 
την εκτέλεση του έργου φύλαξης  δεν θα βαρύνεται, ούτε µε οποιαδήποτε ασφάλιση για 
ατύχηµα (ΙΚΑ κ.λ.π.) ή εισφορά οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισµού κύριας ή 
επικουρικής ασφάλισης του παραπάνω προσωπικού, οποιαδήποτε δε τέτοια δαπάνη ή 
εισφορά  θα βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον  Ανάδοχο, του οποίου είναι υπάλληλοι. 

 
11. Ο  Εργοδότης  δεν θα έχει καµία απολύτως ποινική ή αστική ευθύνη από τυχόν πράξεις ή 

παραλείψεις του προσωπικού, που θα χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση 
του έργου καθώς και για οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµιά που θα µπορούσε να συµβεί στο 
προσωπικό αυτό. Η υποχρέωση ασφάλισης του προσωπικού του Αναδόχου, για 
οποιοδήποτε ατύχηµα στο ΙΚΑ ή σε άλλον Οργανισµό, θα βαρύνει σύµφωνα µε τα 
παραπάνω εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 
12. Ο  Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί καλά, µε επιµέλεια, χωρίς διακοπή  ή 

οποιαδήποτε καθυστέρηση και σύµφωνα µε τους κανόνες και  τη φύση του το έργο που του 
ανατίθεται, διαφορετικά ο Εργοδότης µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη παρούσα 
σύµβαση, κηρύσσοντας συγχρόνως έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

 
13. Το προσωπικό φύλαξης θα ελέγχεται από την εταιρεία και από το Ταµείο, το οποίο  θα 

µπορεί ανεξάρτητα συγκεκριµένης ή όχι αιτίας να απαιτεί  αλλαγή στο φύλακα εκείνο, που 
κατά τη γνώµη του εργοδότη δεν αποδίδει κατά τη κρίση του τα αναµενόµενα. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις που θα του γίνονται από το 
Ταµείο για τα άτοµα που θα χρησιµοποιεί στην φύλαξη του κτιρίου. Οφείλει δε, να χρησιµοποιεί 
άτοµα της απολύτου εµπιστοσύνης του Ε.Τ.Α.Α. προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεργασία 
µεταξύ φύλακα – προσωπικού και ασφαλισµένων. 
 

14. Ο Ανάδοχός έχει την υποχρέωση  Κάλυψης επαγγελµατικής αστικής ευθύνης έναντι του 
Ταµείου, µέχρι το ποσό των 3.000.000 ΕΥΡΩ, κατά έτος ανώτατο όριο, για τυχόν ζηµίες, 
που θα προκύψουν όπως κλοπή, πληµµύρα κ.λ.π.  
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15. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει προς  έλεγχο στην αρµόδια επιτροπή,  κατά 
το στάδιο ελέγχου  δικαιολογητικών (άρθρ. 19 παρ. 6, Π.∆. 118/07), τα οικεία ασφαλιστήρια 
συµβόλαια  µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07. 

 
16. Σε περίπτωση πληµµελούς ή ατελούς εκτέλεσης των πιο πάνω καθηκόντων του Αναδόχου, 

θα καταπίπτει κατ ‘αρχήν υπέρ του Ταµείου ποινική ρήτρα, που ορίζεται σε 100,00 ΕΥΡΩ 
για κάθε παράβαση ή πληµµελή εκτέλεση καθηκόντων και θα παρακρατείται από τη µηνιαία 
πληρωµή του. Εάν δε η παράβαση αφορά το σύνολο των καθηκόντων, τότε η ρήτρα θα 
ανέρχεται στα 1.000 ΕΥΡΩ,  ενώ στη συνέχεια  ο Εργοδότης  θα µπορεί να καταγγείλει 
µονοµερώς τη  σύµβαση που θα υπογραφεί, οπότε αυτή θα λύεται αυτοδικαίως και θα 
αναθέτει τις εργασίες σε άλλον εργολάβο . 

 
17. Ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωµένος  να ασφαλίζει το προσωπικό που εκτελεί το έργο, σε 

ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισµένες από το κράτος, εφ’ όσον το προσωπικό αυτό δεν 
υπάγεται σε φορείς υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης . 

 
18. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την εκτέλεση του έργου, να συνεργάζεται µε τον 

εργοδότη και να συµµορφώνεται µε τις τυχόν παρατηρήσεις του, χωρίς να δικαιούται να 
υποκαταστήσει, εκχωρήσει, ή χρησιµοποιήσει κλπ, άλλον (υπεργολάβο) στην εκτέλεση του 
έργου. 

 
19. Ο Ανάδοχος  θα είναι υποχρεωµένος να παίρνει κάθε αναγκαίο µέτρο, για να αποτρέπονται 

ζηµιές ή δυστυχήµατα στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, σαν µόνος υπεύθυνος για 
ατύχηµα που µπορεί να συµβεί. 

 
20. Η ισχύς του συµφωνητικού συνεργασίας µεταξύ Αναδόχου και εργοδότη θα είναι ετήσια.  

 
 
ΟΡΟΙ  ΓΙΑ ΤΗ  ΦΥΛΑΞΗ  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. , ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ 
 
1. Το  Κεντρικό  κτίριο  των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  Κολοκοτρώνη  4 Αθήνα,  θα 
φυλάσσεται τις εργάσιµες ηµέρες  από 4 συνολικά  φύλακες  ως εξής:  
-  Ένας  φύλακας  στην κεντρική  είσοδο  του κτιρίου  µε ώρες  φύλαξης  από 6:30 π.µ.  µέχρι  
20:00 µ.µ.  
 
-  Ένας φύλακας  στην πόρτα  εισόδου  νοσηλίων  του Τοµέα Υγείας  στο  ισόγειο  του κτιρίου, 
ένας  στην πόρτα  εισόδου  των εγγυητικών επιστολών  στο ισόγειο  του κτιρίου  και ένας  στην 
πόρτα  εισόδου  του Α΄ ορόφου  του κτιρίου  µε ώρες  φύλαξης  από 8:00 π.µ.  µέχρι 15:30 µ.µ.  
 
2. Σκοπός των φυλάκων είναι ο έλεγχος των εισερχοµένων στο κτίριο και στα γραφεία των Τοµέων 
Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  του Ε.Τ.Α.Α. Η αυστηρή τήρηση του ωραρίου των φυλάκων είναι στην 
ευθύνη του Αναδόχου, υπό την έννοια ότι το κτίριο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι 
αφύλακτο. 
 
Οι φύλακες θα διατηρούν: 
α. Βιβλίο συµβάντων όπου θα αποτυπώνονται όλες οι λεπτοµέρειες κάθε είδους συµβάντος.   
β. Βιβλίο εισερχοµένων, όπου θα καταγράφονται στοιχεία των επισκεπτών στα γραφεία. Ο 
καθορισµός των στοιχείων εναπόκειται στην επιλογή του Ταµείου. 
 
3.Περιπολία 
Σε κάθε σηµείο από το οποίο πρέπει να περνάει ο φύλακας κατά την περιπολία, θα τοποθετηθεί 
ένα strip  και αυτός µέσω µίας συσκευής ανάγνωσης που θα φέρει, θα καταγράφει την ηµεροµηνία, 
την ώρα και το σηµείο ελέγχου. Ο απαραίτητος εξοπλισµός για τον παραπάνω έλεγχο βαρύνει τον 
Ανάδοχο. 
Κάθε 10 ηµέρες ο Ανάδοχος θα στέλνει κατάσταση µέσω Η/Υ, στην οποία θα φαίνονται όλες οι 
περιπολίες του 10ηµέρου. 
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4. Σύνδεση του συστήµατος συναγερµού του κτιρίου της κεντρικής Υπηρεσίας των Τοµέων 
Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. για να παρακολουθούνται και ενεργούνται όλα τα σήµατα του επί 
24ώρης βάσης, όλες τις ηµέρες του χρόνου από το σταθµό του Αναδόχου. 
 
5. ∆ιάταξη ασύρµατου ποµποδέκτη κινδύνου φυλάκων, µέσω του οποίου το κέντρο του Αναδόχου  
θα δέχεται αµέσως σήµατα, όταν οι φύλακες χρειαστούν υποστήριξη. Το κέντρο µε τη σειρά του, 
θα αποστέλλει αµέσως στην Αστυνοµία τη λήψη τέτοιου σήµατος. 
 
ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ  ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΛΠΙ∆ΟΣ 10 
 
1. Ώρες φύλαξης από 7.30 π.µ. µέχρι 15.30 µ.µ. κατά τις εργάσιµες ηµέρες. 
2. Σκοπός του φύλακα είναι ο έλεγχος των εισερχοµένων  στο Χώρο λειτουργίας του  Γραφείου  
των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Αγία Παρασκευή . 
 
3. Σύνδεση του συστήµατος συναγερµού του  Γραφείου  των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α. στην Αγία Παρασκευή, για να παρακολουθούνται και συνεργούνται όλα τα σήµατα επί 
24ώρου βάσης όλες τις ηµέρες του χρόνου από τον σταθµό του Αναδόχου . 
 
4. Σε περίπτωση που το Γραφείο των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Αγία 
Παρασκευή παραµείνει κλειστό για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα πραγµατοποιείται η φύλαξη και δεν 
θα αµείβεται ο Ανάδοχος .  
 
ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ  ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΖΕΥΞΙ∆ΟΣ 8.  
 
Ώρες φύλαξης από 7.00 π.µ. µέχρι 15.00 µ.µ. κατά τις εργάσιµες ηµέρες. 
  

1. Η φύλαξη θα πραγµατοποιείται  από ένα  φύλακα, εγκατεστηµένο  στην είσοδο του χώρου, 
όπου στεγάζεται το κεντρικό Ταµείο  του Τµήµατος των  Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α. στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ζεύξιδος 8,  µεταξύ των ωρών 7.00  έως 15.00.   

2. Σκοπός του φύλακα είναι ο έλεγχος των εισερχοµένων  στο Χώρο λειτουργίας του  
Τµήµατος  των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στη Θεσσαλονίκη . Η αυστηρή 
τήρηση του ωραρίου των φυλάκων είναι στην ευθύνη του Αναδόχου, υπό την έννοια ότι το 
κτίριο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι αφύλακτο. 

3. Ο  φύλακας θα διατηρεί: 
α. Βιβλίο συµβάντων όπου θα αποτυπώνονται όλες οι λεπτοµέρειες κάθε είδους 

συµβάντος.   
β. Βιβλίο εισερχοµένων, όπου θα καταγράφονται στοιχεία των επισκεπτών στα γραφεία. Ο 

καθορισµός των στοιχείων εναπόκειται στην επιλογή του Ταµείου. 
4. ∆ιάταξη ασύρµατου ποµποδέκτη κινδύνου φύλακα, µέσω του οποίου το κέντρο του 

Αναδόχου  θα δέχεται αµέσως σήµατα, όταν ο φύλακας χρειαστεί υποστήριξη. Το κέντρο µε 
τη σειρά του, θα αποστέλλει αµέσως στην Αστυνοµία τη λήψη τέτοιου σήµατος. 

 
5. Σύνδεση του συστήµατος συναγερµού του  Τµήµατος των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του 

Ε.Τ.Α.Α. στην Θεσσαλονίκη, για να παρακολουθούνται και συνεργούνται όλα τα σήµατα επί 
24ώρου βάσης όλες τις ηµέρες του χρόνου από τον σταθµό του Αναδόχου . 

 
 
9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
1. Η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, θα ανακοινωθεί εγγράφως µε απόδειξη 
παραλαβής στον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες από 
την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής 
αξίας (ετήσια )  χωρίς το ΦΠΑ καθώς  και τα δικαιολογητικά  για την εκπροσώπηση του. 
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2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
 
3. Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και µε τις συνέπειες που αναφέρονται στη 
σχετική παράγραφο 11. 
 
 
 
10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
1.  Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 
α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετάσχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε ΦΠΑ. 
β) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 
γ) Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ισχύει επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη ισχύος της 
προσφοράς ( χρόνος ισχύος της προσφοράς 250 ηµερολογιακές ηµέρες  από την επόµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού). 
 
2.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
α) Ο  Ανάδοχος  στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ  
β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
 
3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 
απαραίτητα να περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα : 
Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
Τον εκδότη. 
Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. ) 
Τον αριθµό της εγγύησης καθώς και τον ΑΦΜ. 
Το ποσό που καλύπτει την εγγύηση. 
Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση αυτού υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση  
Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού (για εγγύηση συµµετοχής) ή τον αριθµό της 
σχετικής σύµβασης (για εγγύηση καλής εκτέλεσης) και τον τίτλο του προς ανάθεση έργου και στις 
δύο περιπτώσεις.  
Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως. 
Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύµβαση και 
ότι  θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από της απλής 
έγγραφης ειδοποίησης. 
Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης  
Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει 
να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
 
4. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης (όλων). 
 
5. Οι εγγυήσεις συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και εκδίδονται από 
αναγνωρισµένες Τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων. 
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6. Η Εγγύηση  καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της σύµβασης και ύστερα 
από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
Έντοκα γραµµάτια δηµοσίου 
α) Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία, ως 
εγγύηση συµµετοχής στους διαγωνισµούς. 
β) Η επιστροφή των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου γίνεται µε την παραλαβή τούτων από τον 
δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του, µε την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού 
παραλαβής.  
 
11. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 
1.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος που δεν θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που ορίζεται, να 
υπογράψει τη σχετική σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του 
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. 
 
2.  Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και 
από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον  εκτελεί  πληµµελώς  τα καθήκοντα της  
φύλαξης  ή   παραβεί  τους  όρους  της  υπογεγραµµένης  σύµβασης. 
 
3.  Στον υποψήφιο Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του E.T.A.A. αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω 
κυρώσεις :  
 
α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης κατά περίπτωση  
β) Ανάθεση έργου της  φύλαξης  σε βάρος του Αναδόχου είτε από τους υπολοίπους  που είχαν 
λάβει µέρος στον διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε απευθείας ανάθεση αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Π.∆. 118/07 . Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του 
E.T.A.A. ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο 
καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν θα πραγµατοποιηθεί το νέο έργο 
σύµφωνα µε το Π.∆. 118/07. 
γ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του Αναδόχου από τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα   
δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου γίνεται ή 
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύµβασης 
από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά περίπτωση κατά τον υπολογισµό της διαφοράς σε βάρος 
του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από τροποποίηση των σχετικών όρων ή 
τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.  
 
12. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει σε ΕΥΡΩ  και σύµφωνα µε τις νόµιµες διατάξεις ως εξής: 
Οι Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  θα καταβάλλουν στον Ανάδοχο το µηνιαίο κόστος της 
φύλαξης στο τέλος του αντιστοίχου  µήνα.  
Για την καταβολή των χρηµάτων που αντιστοιχούν σε κάθε µηνιαία φύλαξη θα εκδίδονται δύο 
τιµολόγια ως εξής:  
Α) Ένα Τιµολόγιο που θα αφορά το κόστος της µηνιαίας φύλαξης της Κεντρικής Υπηρεσίας και του 
Γραφείου Αγίας Παρασκευής, το οποίο θα υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα και  
Β) Ένα τιµολόγιο που θα αφορά το κόστος της µηνιαίας φύλαξης του Γραφείου Θεσσαλονίκης, το 
οποίο  θα υποβάλλεται στο Γραφείο Θεσσαλονίκης, Ζεύξιδος 8.  
Τα δύο  τιµολόγια του Αναδόχου  θα αναφέρουν  την ένδειξη  ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ και θα 
συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, αν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ 
β) Φορολογική ενηµερότητα 
γ) Ασφαλιστική ενηµερότητα 
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωµή 
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Οι  κρατήσεις  που θα βαρύνουν  τον ανάδοχο  θα υπολογιστούν  στο καθαρό  προ ΦΠΑ  ποσό µε  
ποσοστό 3% υπέρ  ΜΤΠΥ και 2,4% χαρτόσηµο  στο ποσό των κρατήσεων  του ΜΤΠΥ.                       
Επίσης  θα παρακρατηθεί  φόρος 8%  στο προ ΦΠΑ  ποσό.  
 
 
13. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν υπάρξει µεταξύ των 
συµβαλλοµένων, σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα αφορά τη παρούσα σύµβαση, θα γίνεται 
προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως µεταξύ των συµβαλλοµένων. 
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται µε 
προσφυγή των ενδιαφεροµένων στα Ελληνικά Πολιτικά  δικαστήρια των Αθηνών, στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία των οποίων υπόκειται η παρούσα σύµβαση. 
 
14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Η διακήρυξη δηµοσιεύθηκε µία φορά στις εφηµερίδες ΕΞΠΡΕΣ, ΚΕΡ∆ΟΣ, ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ και 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ ) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Τοµέων 
Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. www.tsmede.eu , ενώ η  περίληψη της αναρτήθηκε στην 
ηλεκτρονική σελίδα του προγράµµατος «διαύγεια».  
Κάθε σχετική πληροφορία θα δίνεται στα γραφεία των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
Κολοκοτρώνη 4 – ∆/νση 5ος όροφος Γραφείο 10 – 11,  από 8:00  µέχρι 13:30 και στο τηλέφωνο 
210 37 40 504,  fax 210 3740 508. Κατά τα λοιπά και όπου δεν αντίκειται στους όρους της 
παρούσας διακήρυξης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του  Π.∆. αριθµ. 118/07, που θεωρείται ότι 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Του ∆.Σ. του  Ε.Τ.Α.Α. 

 
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ανήκει στη ∆ιακήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ 
Ο∆ΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ 
Ο∆ΟΥ ΕΛΠΙ∆ΟΣ 10 ΚΑΙ ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΖΕΥΞΙ∆ΟΣ 8, 
ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.  

 
 

Στην Αθήνα σήµερα                       , µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: αφ’ ενός του 
Ν.Π.∆.∆.  που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, φέρει την επωνυµία  Ενιαίο Ταµείο 
Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) µε Α.Φ.Μ. 998146384, ∆.Ο.Υ. ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ και 
νόµιµα εκπροσωπείται από τον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ,  που σε  αυτή τη περίπτωση  
ενεργεί µε την ιδιότητα του Προέδρου του ∆.Σ. του και αφ’ ετέρου  του / της   

                                                                      
 
που έχει έδρα                                   , επί της οδού                                                αρ.         

Τ.Κ.         
τηλ.                           Fax:                          µε ΑΦΜ:                             ∆.Ο.Υ.         
που νόµιµα εκπροσωπείται από τον/την    
κάτοικο                                ,  επί της οδού                                                             αρ.         Τ.Κ.                                                          
κάτοχο του ∆ελτίου Ταυτότητας µε αριθµό                                      που εκδόθηκε στις 
από το  Α.Τ.                                        , συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα πιο κάτω: 

Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους Ε.Τ.Α.Α. δια του νοµίµου εκπροσώπου του                            
κ. Αργυρίου Ζαφειρόπουλου, µε την ιδιότητα του που εκτέθηκε πιο πάνω, που στο εξής θα 
αποκαλείται Εργοδότης,  ύστερα από ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό,  προϋπολογισµού  
έως 120.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. για το έργο: «Ετήσια φύλαξη  του Κεντρικού κτιρίου, επί 
της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα, του Γραφείου Αγίας Παρασκευής, επί της οδού 
Ελπίδος 10 και του  Τµήµατος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ζεύξιδος 8, των Τοµέων 
Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.»,  που διενεργήθηκε στις 21 Μαϊου 2012, σύµφωνα µε την  
απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 86 ου θέµατος της 178ης / 26-4-2012 συνεδρίασης του και 
την µε αριθµό 7/2012 σχετική διακήρυξη, από την επιτροπή διενέργειας  και αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης του Ε.Τ.Α.Α., όπως αυτή 
ορίστηκε µε την απόφαση επί του  19ου θέµατος της 136ης /30-6-2011 συνεδρίασης του ∆Σ του 
Ε.Τ.Α.Α. και µετά :  

α)  την κατακυρωτική απόφαση για το διαγωνισµό, που λήφθηκε επί του        ου θέµατος  
της       ης /              Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και  
β)  Την απόφαση δέσµευσης πίστωσης  µε  αρ. πρωτ.33541/10-4-2012,                 

Α.∆.Α.Β4ΩΓΟΡΕ1-Χ1Θ, για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων του κλάδου Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.  Ειδικός φορέας: Τοµείς Μηχανικών και Ε∆Ε  - 
Κ.Α.Ε.  0439.000 - οικ. Έτος 2012, για την  δαπάνη << Λοιπές Αµοιβές Ν.Π. που εκτελούν Ειδ. Υπηρ. 
ΚΣ >> , που καταχωρήθηκε µε α/α  127/10-4-2012, στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε.  
αναθέτει µε αυτό το συµφωνητικό στο δεύτερο συµβαλλόµενο που θα αποκαλείται από δω και πέρα 

Ανάδοχος και αυτός αναλαµβάνει την ετήσια φύλαξη  του Κεντρικού κτιρίου, επί της οδού 
Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα, του Γραφείου Αγίας Παρασκευής, επί της οδού Ελπίδος 10 
και του  Τµήµατος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ζεύξιδος 8, των Τοµέων Μηχανικών & 
Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. όπως αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω. 
Η παρούσα σύµβαση θα έχει διάρκεια από                            έως και        

Το συνολικό ποσό της σύµβασης αυτής ανέρχεται στα                        € ετήσια ή                               
€ µηνιαία πλέον ΦΠΑ        % .  
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Το ποσό αυτό αναλύεται σε                       € ετήσια , ή                       € µηνιαία πλέον ΦΠΑ         
% για τη φύλαξη του Κεντρικού  κτιρίου  των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην 
Αθήνα, Κολοκοτρώνη 4,   
σε                       € ετήσια , ή                       € µηνιαία πλέον ΦΠΑ         % για τη φύλαξη του  
Γραφείου των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Αγ. Παρασκευή, Ελπίδος 10 και   
σε                       € ετήσια , ή                       € µηνιαία πλέον ΦΠΑ         % για τη φύλαξη του 
Τµήµατος  των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Θεσσαλονίκη, Ζεύξιδος 8 . 
Η  συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι για την υλοποίηση του 
έργου είναι : 
Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών 
των εργαζοµένων είναι : 
Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά είναι: 
Το διοικητικό κόστος παροχής  υπηρεσιών της εταιρείας για το έργο είναι: 
Το κόστος αναλωσίµων είναι : 
Το εργολαβικό κέρδος είναι: 
Οι νόµιµες κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων είναι:  
 
3. ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

3.1  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Ο Ανάδοχος  θα αναλάβει την υποχρέωση, να εκτελεί µε δική  του αποκλειστική ευθύνη, 

δαπάνη, υλικά και προσωπικό, το έργο της φύλαξης και της ασφάλισης του  κτιρίου  στη 
Αθήνα, Κολοκοτρώνη 4,  του Γραφείου  στην Αγία Παρασκευή, Ελπίδος 10 και του Τµήµατος 
Θεσσαλονίκης, Ζεύξιδος 8, των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. από κάθε κίνδυνο, 
κλοπή, ληστεία, φθορά, ζηµιές, καταστροφές, πληµµύρες κλπ. καθώς και επίθεση τρίτου όπως 
και από κάθε παρακώλυση οιασδήποτε µορφής  της λειτουργίας των  υπηρεσιών των 
φυλασσόµενων κτιρίων. Οι υποχρεώσεις των µερών από την παρούσα θα αναστέλλονται σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, µεταξύ των οποίων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ρητά ορίζονται 
και η πυρηνική έκρηξη και ο πόλεµος . 

Το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης ανωτέρας βίας θα  φέρει  ο Ανάδοχος.   
 
2.  Οι φύλακες τους οποίους ο Ανάδοχος θα ορίσει για την καθηµερινή φύλαξη του κτιρίου, θα 

πρέπει να είναι οι ίδιοι, σε όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός του χρονικού  διαστήµατος που 
συµβαίνουν έκτακτα περιστατικά (π.χ. αρρώστια, απόλυση, ετήσια  άδεια, το χρονικό διάστηµα 
της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόµενο από τον νόµο) ή τέλος πάντων 
υπάρχει αντικειµενική αδυναµία αυτών, τα οποία προφανώς επιβάλλουν την αντικατάσταση 
τους . Η  πέρα από αυτά  αλλαγή προσώπων στη θέση του φύλακα, δεν  είναι αποδεκτή από 
τον Εργοδότη  Ταµείο ( ∆ιοίκηση και Προσωπικό ) και αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου.  

 
3. Το προσωπικό (φύλακες) που θα χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου 

φύλαξης, θα φέρει στολή κατά τη διάρκεια της βάρδιας του, θα είναι εχέµυθο, έµπειρο, ικανό 
και κατάλληλα εκπαιδευµένο. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η δυνατότητα γρήγορης χρονικά  
αναγνώρισης του προσωπικού που υπηρετεί στο χώρο που φυλάσσεται, ώστε να µην 
προκαλούνται προβλήµατα µε την καθηµερινή διαδικασία αναγνώρισης του.  

 
4. Οι φύλακες που θα  χρησιµοποιήσει  ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου θα είναι 

απαραίτητα  πολίτες  κρατών  µελών  της Ε.Ε.  
 
5. Όλες ανεξάρτητα οι δαπάνες µισθοδοσίας, αποζηµίωσης, ασφάλισης, κίνησης κλπ των 

φυλάκων του Αναδόχου θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο (Ανάδοχο), του οποίου είναι 
υπάλληλοι. 

 
6. Ο Ανάδοχος  έχει υποχρέωση  για την απαρέγκλιτη τήρηση  των διατάξεων  της εργατικής 

νοµοθεσίας δηλαδή, καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν 
µπορεί να είναι κατώτερες  των προβλεποµένων   από  την οικεία ( κλαδική ) Σ.Σ.Ε.  τήρηση  
του νοµίµου ωραρίου, της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και 
ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου.  
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Σε περίπτωση δε που  διαπιστωθεί  παράβαση  του ανωτέρω όρου, θα καταγγέλλεται η  σύµβαση  
µε τον Ανάδοχο  και θα απορρίπτεται η δαπάνη πληρωµής. 
 
7. Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη 
των υπηρεσιών, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων της παρ. 6 της σύµβασης, κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την 
παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη σύµβαση δεν ικανοποιούνται, 
καταβάλλονται, όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόµενους και 
αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. 
 
8. 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 τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Επίσης, τον ενηµερώνουν εγγράφως 
για τις πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. 

 
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 δεύτερης κύρωσης, 
τον αποκλεισµό του εν λόγω εργολάβου από δηµόσιους διαγωνισµούς για τρία (3) χρόνια. 
 
9. Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόµενους µε αντίγραφο της κατάστασης 

προσωπικού ή απόσπασµα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης. 
 
10. Γίνεται  ρητή µνεία, ότι ο εργοδότης δεν θα βαρύνεται µε καµία απολύτως αµοιβή, αποζηµίωση, 

δαπάνη, φόρο κλπ. του προσωπικού που θα  χρησιµοποιεί ο  Ανάδοχος για την εκτέλεση του  
 
έργου φύλαξης  δεν θα βαρύνεται, ούτε µε οποιαδήποτε ασφάλιση για ατύχηµα (ΙΚΑ κ.λ.π.) ή 
εισφορά οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισµού κύριας ή επικουρικής ασφάλισης του 
παραπάνω προσωπικού, οποιαδήποτε δε τέτοια δαπάνη ή εισφορά  θα βαρύνει αποκλειστικά και 
µόνο τον  Ανάδοχο, του οποίου είναι υπάλληλοι. 
 
11. Ο  Εργοδότης  δεν θα έχει καµία απολύτως ποινική ή αστική ευθύνη από τυχόν πράξεις ή 

παραλείψεις του προσωπικού, που θα χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του 
έργου καθώς και για οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµιά που θα µπορούσε να συµβεί στο 
προσωπικό αυτό. Η υποχρέωση ασφάλισης του προσωπικού του Αναδόχου, για οποιοδήποτε 
ατύχηµα στο ΙΚΑ ή σε άλλον Οργανισµό, θα βαρύνει σύµφωνα µε τα παραπάνω εξ ολοκλήρου 
και αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 
12. Ο  Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί καλά, µε επιµέλεια, χωρίς διακοπή  ή 

οποιαδήποτε καθυστέρηση και σύµφωνα µε τους κανόνες και  τη φύση του το έργο που του 
ανατίθεται, διαφορετικά ο Εργοδότης µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη παρούσα σύµβαση, 
κηρύσσοντας συγχρόνως έκπτωτο τον Ανάδοχο. 

 
13. Το προσωπικό φύλαξης θα ελέγχεται από την εταιρεία και από το Ταµείο, το οποίο  θα µπορεί 

ανεξάρτητα συγκεκριµένης ή όχι αιτίας να απαιτεί  αλλαγή στο φύλακα εκείνο, που κατά τη 
γνώµη του εργοδότη δεν αποδίδει κατά τη κρίση του τα αναµενόµενα. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις που θα του γίνονται από το 
Ταµείο για τα άτοµα που θα χρησιµοποιεί στην φύλαξη του κτιρίου. Οφείλει δε, να χρησιµοποιεί 
άτοµα της απολύτου εµπιστοσύνης του Ε.Τ.Α.Α. προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεργασία 
µεταξύ φύλακα – προσωπικού και ασφαλισµένων. 
 
14. Ο Ανάδοχός είναι υποχρεωµένος έναντι του Ταµείου για Κάλυψη επαγγελµατικής αστικής 

ευθύνης µέχρι το ποσό των 3.000.000 ΕΥΡΩ, κατά έτος ανώτατο όριο, για τυχόν ζηµίες, που 
θα προκύψουν όπως κλοπή, πληµµύρα κ.λ.π.    
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15. Προς εκπλήρωση της πιο πάνω υποχρέωσης του ο  Ανάδοχος έχει προσκοµίσει   
το µε αριθµό                                                                                                 ασφαλιστήριο συµβόλαιο  
της εταιρείας                                                                                                                                   . 
 
16. Σε περίπτωση πληµµελούς ή ατελούς εκτέλεσης των πιο πάνω καθηκόντων του Αναδόχου, θα 

καταπίπτει κατ ‘αρχήν υπέρ των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. ποινική ρήτρα, που 
ορίζεται σε 100,00 ΕΥΡΩ για κάθε παράβαση ή πληµµελή εκτέλεση καθηκόντων και θα 
παρακρατείται από τη µηνιαία πληρωµή του. Εάν δε η παράβαση αφορά το σύνολο των 
καθηκόντων, τότε η ρήτρα θα ανέρχεται στα 1.000 ΕΥΡΩ,  ενώ στη συνέχεια  ο Εργοδότης  θα 
µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη  σύµβαση που θα υπογραφεί, οπότε αυτή θα λύεται 
αυτοδικαίως και θα αναθέτει τις εργασίες σε άλλον εργολάβο . 

 
17. Ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωµένος  να ασφαλίζει το προσωπικό που εκτελεί το έργο, σε 

ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισµένες από το κράτος εφ’ όσον το προσωπικό αυτό δεν 
υπάγεται σε φορείς υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης . 

 
18. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την εκτέλεση του έργου, να συνεργάζεται µε τον 

εργοδότη και να συµµορφώνεται µε τις τυχόν παρατηρήσεις του, χωρίς να δικαιούται να 
υποκαταστήσει, εκχωρήσει, ή χρησιµοποιήσει κλπ, άλλον (υπεργολάβο) στην εκτέλεση του 
έργου. 

 
19. Ο Ανάδοχος  θα είναι υποχρεωµένος να παίρνει κάθε αναγκαίο µέτρο, για να αποτρέπονται 

ζηµιές ή δυστυχήµατα στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, σαν µόνος υπεύθυνος για 
ατύχηµα που µπορεί να συµβεί. 

 
20. Η ισχύς του συµφωνητικού συνεργασίας µεταξύ Αναδόχου και εργοδότη θα είναι ετήσια.  

 
3.2  ΟΡΟΙ  ΓΙΑ ΤΗ  ΦΥΛΑΞΗ  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. , ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 ΑΘΗΝΑ 
 

1. Το  Κεντρικό  κτίριο  των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  Κολοκοτρώνη  4 
Αθήνα,  θα φυλάσσεται  κατά τις εργάσιµες ηµέρες, από 4 συνολικά  φύλακες  ως εξής:  

-  Ένας  φύλακας  στην κεντρική  είσοδο  του κτιρίου  µε ώρες  φύλαξης  από 6:30 π.µ.  µέχρι  
20:00 µ.µ.  
-  Ένας φύλακας  στην πόρτα  εισόδου  νοσηλίων  του Τοµέα Υγείας  στο  ισόγειο  του κτιρίου, 
ένας  στην πόρτα  εισόδου  των εγγυητικών επιστολών  στο ισόγειο  του κτιρίου  και ένας  στην 
πόρτα  εισόδου  του Α΄ ορόφου  του κτιρίου  µε ώρες  φύλαξης  από 8:00 π.µ.  µέχρι 15:30 µ.µ.  
 

2. Σκοπός των φυλάκων είναι ο έλεγχος των εισερχοµένων στο κτίριο και στα γραφεία του 
Ταµείου. Η αυστηρή τήρηση του ωραρίου των φυλάκων είναι στην ευθύνη του 
Αναδόχου, υπό την έννοια ότι το κτίριο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι 
αφύλακτο. 

 
Οι φύλακες θα διατηρούν: 
α. Βιβλίο συµβάντων όπου θα αποτυπώνονται όλες οι λεπτοµέρειες κάθε είδους συµβάντος.   
β. Βιβλίο εισερχοµένων, όπου θα καταγράφονται στοιχεία των επισκεπτών στα γραφεία. Ο 
καθορισµός των στοιχείων εναπόκειται στην επιλογή του Ταµείου. 
 

3. Περιπολία 
Σε κάθε σηµείο από το οποίο πρέπει να περνάει ο φύλακας κατά την περιπολία, θα τοποθετηθεί 
ένα strip  και αυτός µέσω µίας συσκευής ανάγνωσης που θα φέρει, θα καταγράφει την ηµεροµηνία, 
την ώρα και το σηµείο ελέγχου. Ο απαραίτητος εξοπλισµός για τον παραπάνω έλεγχο βαρύνει τον 
Ανάδοχο. 
Κάθε 10 ηµέρες ο Ανάδοχος θα στέλνει κατάσταση µέσω Η/Υ, στην οποία θα φαίνονται όλες οι 
περιπολίες του 10ηµέρου. 
 

4. Σύνδεση του συστήµατος συναγερµού του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας των 
Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. για να παρακολουθούνται και ενεργούνται 
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όλα τα σήµατα του επί 24ώρης βάσης, όλες τις ηµέρες του χρόνου από το σταθµό του 
Αναδόχου. 

 
5. ∆ιάταξη ασύρµατου ποµποδέκτη κινδύνου φυλάκων, µέσω του οποίου το κέντρο του 

Αναδόχου  θα δέχεται αµέσως σήµατα, όταν οι φύλακες χρειαστούν υποστήριξη. Το 
κέντρο µε τη σειρά του, θα αποστέλλει αµέσως στην Αστυνοµία τη λήψη τέτοιου 
σήµατος. 

 
3.3 ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ  ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΛΠΙ∆ΟΣ 10 
 

1. Ώρες φύλαξης από 7.30 π.µ. µέχρι 15.30 µ.µ. κατά τις εργάσιµες µέρες. 
  

2. Σκοπός του φύλακα είναι ο έλεγχος των εισερχοµένων  στο Χώρο λειτουργίας του  
Γραφείου  των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Αγία Παρασκευή . 

 
3. Σύνδεση του συστήµατος συναγερµού του  Γραφείου  των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του 

Ε.Τ.Α.Α. στην Αγία Παρασκευή, για να παρακολουθούνται και συνεργούνται όλα τα σήµατα 
επί 24ώρου βάσης όλες τις ηµέρες του χρόνου από τον σταθµό του Αναδόχου . 

 
4. Σε περίπτωση που το Γραφείο των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Αγία 

Παρασκευή παραµείνει κλειστό για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα πραγµατοποιείται η φύλαξη 
και δεν θα αµείβεται ο Ανάδοχος .  

 
3.4 ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΖΕΥΞΙ∆ΟΣ 8 
Ώρες φύλαξης από 7.00 π.µ. µέχρι 15.00 µ.µ. κατά τις εργάσιµες µέρες. 
  

1. Η φύλαξη θα πραγµατοποιείται  από ένα  φύλακα, εγκατεστηµένο  στην είσοδο του χώρου, 
όπου στεγάζεται το κεντρικό Ταµείο  του Τµήµατος των  Τοµέων Μηχανικών και Ε.∆.Ε. του 
Ε.Τ.Α.Α. στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ζεύξιδος 8, καθηµερινά πλην Σαββατοκύριακου 
και µεταξύ των ωρών 7.00  έως 15.00.   

2. Σκοπός του φύλακα είναι ο έλεγχος των εισερχοµένων  στο Χώρο λειτουργίας του  
Τµήµατος  των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στη Θεσσαλονίκη . Η αυστηρή 
τήρηση του ωραρίου των φυλάκων είναι στην ευθύνη του Αναδόχου, υπό την έννοια ότι το 
κτίριο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι αφύλακτο. 

3. Ο  φύλακας θα διατηρεί: 
α. Βιβλίο συµβάντων όπου θα αποτυπώνονται όλες οι λεπτοµέρειες κάθε είδους 

συµβάντος.   
β. Βιβλίο εισερχοµένων, όπου θα καταγράφονται στοιχεία των επισκεπτών στα γραφεία. Ο 

καθορισµός των στοιχείων εναπόκειται στην επιλογή του Ταµείου. 
4. ∆ιάταξη ασύρµατου ποµποδέκτη κινδύνου φύλακα, µέσω του οποίου το κέντρο του 

Αναδόχου  θα δέχεται αµέσως σήµατα, όταν ο φύλακας χρειαστεί υποστήριξη. Το κέντρο µε 
τη σειρά του, θα αποστέλλει αµέσως στην Αστυνοµία τη λήψη τέτοιου σήµατος. 

 
5. Σύνδεση του συστήµατος συναγερµού του  Τµήµατος των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του 

Ε.Τ.Α.Α. στην Θεσσαλονίκη, για να παρακολουθούνται και συνεργούνται όλα τα σήµατα επί 
24ώρου βάσης όλες τις ηµέρες του χρόνου από τον σταθµό του Αναδόχου . 

 
4. Ο Ανάδοχος   κατά την υπογραφή της σύµβασης κατέθεσε για τη σωστή εκτέλεση των όρων 
της σύµβασης, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης µε αριθµό                                     ,  
ποσού                              €, που εκδόθηκε από την                                      .  
στις                          και η οποία θα  επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της σύµβασης και 
ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.         
             .                             
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5. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του 
που απορρέει από αυτήν εφόσον  εκτελεί  πληµµελώς  τα καθήκοντα  της  φύλαξης  ή   παραβεί  
τους  όρους  της  υπογεγραµµένης  σύµβασης. 
 
6. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει σε ΕΥΡΩ  και σύµφωνα µε τις νόµιµες διατάξεις ως εξής: 
Οι Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.  θα καταβάλλουν στον Ανάδοχο το µηνιαίο κόστος της 
φύλαξης στο τέλος του αντιστοίχου  µήνα.  
Για την καταβολή των χρηµάτων που αντιστοιχούν σε κάθε µηνιαία φύλαξη θα εκδίδονται δύο 
τιµολόγια ως εξής:  
Α) Ένα Τιµολόγιο που θα αφορά το κόστος της µηνιαίας φύλαξης της Κεντρικής Υπηρεσίας και του 
Γραφείου Αγίας Παρασκευής, το οποίο θα υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα και  
Β) Ένα τιµολόγιο που θα αφορά το κόστος της µηνιαίας φύλαξης του Γραφείου Θεσσαλονίκης, το 
οποίο  θα υποβάλλεται στο Γραφείο Θεσσαλονίκης.  
Τα δύο  τιµολόγια του Αναδόχου  θα αναφέρουν  την ένδειξη  ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ και θα 
συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, αν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ 
β) Φορολογική ενηµερότητα 
γ) Ασφαλιστική ενηµερότητα 
δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωµή 
Οι  κρατήσεις  που θα βαρύνουν  τον ανάδοχο  θα υπολογιστούν  στο καθαρό  προ ΦΠΑ  ποσό µε  
ποσοστό 3% υπέρ  ΜΤΠΥ και 2,4% χαρτόσηµο  στο ποσό των κρατήσεων  του ΜΤΠΥ.                       
Επίσης  θα παρακρατηθεί  φόρος 8%  στο προ ΦΠΑ  ποσό.  
 
7. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν υπάρξει µεταξύ των 
συµβαλλοµένων, σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που αφορά τη παρούσα σύµβαση, θα γίνεται 
προσπάθεια συναινετικής επιλύσεως µεταξύ των συµβαλλοµένων. 
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται µε 
προσφυγή των ενδιαφεροµένων στα Ελληνικά Πολιτικά  δικαστήρια των Αθηνών, στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία των οποίων υπόκειται η παρούσα σύµβαση. 
 
8. Κατά τα λοιπά η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί εκτέλεσης 
έργου. 
 
9. Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις και καµία τροποποίηση δεν 
αναγνωρίζεται, αν δεν γίνει εγγράφως. 
 
10. Αφού και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη συνοµολόγησαν και συναποδέχτηκαν τους όρους της 
παρούσας σύµβασης, αυτή  συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα, υπογράφηκε από αυτούς και ο κάθε 
ένας πήρε από ένα. 
 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  
του                                            

Ε.Τ.Α.Α.                                             

 Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
 
 

   
   
   

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ   
   

 
 
 
 
 
 


