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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

Στην Αθήνα σήµερα 08/07/2011, ηµέρα Παρασκευή 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 Μάρνη 22, ο πρώτος συµβαλλόµενος, που 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. κ Αργύριο 

Ζαφειρόπουλο και 

Β) της εταιρείας Μega Sprint Guard A.E. που συνοπτικά θα αναφέρεται στην 

παρούσα ως «Ανάδοχος», που εδρεύει στο 1ο χλµ. Π.Ο. Λαγκαδά-Σοχού και 

εκπροσωπείται νόµιµα από την κα Βαρβάρα Ταχταρίδου που γεννήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, κάτοχο του υπ’ αριθµ Α2656432 

Α.∆.Τ. του Α.Τ Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και Α.Φ.Μ ΧΧΧΧΧΧΧ, ∆.Ο.Υ Λαγκαδά, 

σύµφωνα µε το από 26/11/2007 Φ.Ε.Κ 13482 Τευχ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και ορίστηκε 

νόµιµος εκπρόσωπος µε την µε αριθµ. 16/11/2007 Ανακοίνωση Καταχώρησης 

Σύστασης, 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 83591 και µε αριθµό Νο 12/2011 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 
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αποσφράγιση προσφορών στις 07/06/2011 και πρότεινε την κατακύρωση του 

διαγωνισµού αυτού στην δεύτερη των συµβαλλοµένων Μega Sprint Guard A.E., η 

οποία  διά του νοµίµου εκπροσώπου της µε την από 89479/07-06-2011 έγγραφη 

προσφορά που υπέβαλε για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, προσέφερε το ποσόν των 

34.925,22, µη 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. 134/16-06-2011 Θέµα 16ο απόφασή του 

επικύρωσε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, αποδεχόµενο την πρόταση της 

Επιτροπής και κατακύρωσε τούτον στη δεύτερη των συµβαλλοµένων αντί του ποσού 

των 34.925,22 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 κο 

Αργύριο Ζαφειρόπουλο, αναθέτει στη δεύτερη των συµβαλλοµένων εταιρεία Μega 

Sprint Guard A.E., 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 83591 διακήρυξη µε αρ. 12/2011 και συγκεκριµένα στο 

παράρτηµα Α αυτής, αντί της προσφερθείσας τιµής των 34.925,22 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.  

 

Για την καταβολή της δαπάνης  δεσµεύτηκε ποσό 73.800,00 € µε την υπ’ αριθµ. 511 

και µε ηµεροµηνία 13/05/2011 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ε.Τ.Α.Α.-

Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών µε αριθµ. καταχώρησης 511 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.-ΤΑΝ.       

 

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 
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               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 

 

        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 22/06/2011 την 

12.00 µεσηµβρινή και λήγουσα την 12.00 µεσηµβρινή της 31/12/2011. 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 
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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. 

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 
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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: 

- Ο αριθµός των εργαζοµένων ανέρχεται σε 5 φυσικά πρόσωπα. 

-  Οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας είναι 24 ώρη φύλαξη όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας 

(περιλαµβάνονται Σάββατα, Κυριακές, εορτές και αργίες) µε ένα φύλακα ανά βάρδια. 

- Οι εργαζόµενοι υπάγονται στη συλλογική σύµβαση εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-11-12. 

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

των εργαζοµένων ανέρχεται σε 4.545,40 € µηνιαίως. 

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

1.275,44 € µηνιαίως. 

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).  
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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 η κα Ταχταρίδου 

Βαρβάρα. 

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 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

2247019360/24.06.2011 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης, εκδοθείσα από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος µε ηµεροµηνία 

24.06.2011 για ποσό 3.493,00 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 την υπ’ αριθµ. 2001225466/6 πρόσθετη πράξη του 

ασφαλιστηρίου συµβολαίου γενικής αστικής ευθύνης της εταιρείας Victoria και την 

υπ’ αριθµ. 2001225466/7 ανανέωση του ασφαλιστηρίου συµβολαίου γενικής αστικής 

ευθύνης της εταιρείας ERGO 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 5.820,87 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23% 

(1.338,80 ευρώ), δηλαδή συνολικά 7.159,67 ευρώ µηνιαίως, αφού παρακρατηθούν οι 

προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις.   
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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 

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 

 


