
- 1 - 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΦΥΛΑΞΗΣ 2009 ΤΣΑΥ (3).doc 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΟΤ 
 

ηελ Αζήλα ζήκεξα 18/3/2010 κεηαμύ ησλ ππνγεγξακκέλσλ, αθελόο ηνπ θνπ Αξγύξηνπ 
Εαθεηξόπνπινπ, θαηνίθνπ Αζελώλ, πνπ ζ ' απηή ηε πεξίπησζε  ελεξγεί κε ηελ ηδηόηεηα 
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. . ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα  κε ηελ επσλπκία 
Δ.Σ.Α.Α. πνπ λόκηκα εθπξνζσπείηαη απ΄ απηόλ θαη αθ΄ εηέξνπ ηεο θαο Μάξζαο Βόληα, 
θάηνηθν Θεζ/λίθεο, νδόο Σζηκηζθή 62 κε αξ. Γ.Σ. Π 768193/28-6-90 λνκίκνπ 
εθπξνζώπνπ ηεο Δηαηξείαο Swedish Systems Security,  Ηδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο 
Τπεξεζηώλ Αζθάιεηαο Μνλ. ΔΠΔ ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα πην 
θάησ. 
Ο πξώηνο από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο θ. Α. Εαθεηξόπνπινο κε ηελ ηδηόηεηά ηνπ, πνπ ηνπ 
αλαηέζεθε  πην πάλσ θαη ζην εμήο ζα απνθαιείηαη Δργοδότης θαη θαηά πεξίπησζε ή θαη 
Σαμείο  θαη ζύκθσλα κε ηελ 67ε/18.2.2010 ζέκα 6ν  απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ, 
αλαζέηεη κε απηό ην ζπκθσλεηηθό ζην δεύηεξν ζπκβαιιόκελν πνπ ζα απνθαιείηαη από 
δσ θαη πέξα Ανάδοτος θαη απηόο αλαιακβάλεη ηελ  εηήζηα  θύιαμε  ηνπ θεληξηθνύ 
θηηξίνπ Δ.Σ.Α.Α. Σνκέσλ Τγεηνλνκηθώλ Αραξλώλ 27 θαη 29 Αζήλα, θαζώο θαη ηεο 
έθηαθηεο εκεξήζηαο θύιαμεο γηα ηνπο κήλεο Ηνύλην θαη Γεθέκβξην ζε Αζήλα, Θεζ/λίθε, 
Πεηξαηά, Ζξάθιεην Κξήηεο θαη Πάηξα. 

1. Ζ παξνύζα ζύκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ελόο έηνπο θαη εκεξνκελία έλαξμεο  ηελ 
επόκελε από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κε θνηλή 
ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κπνξεί λα παξαηαζεί έλα (1) αθόκε έηνο κε ηηο ίδηεο 
ηηκέο.         

2. Σν ζπλνιηθό πνζό ηεο ζύκβαζεο απηήο αλέξρεηαη ζηα 78.007,80 € πλέον ΦΠΑ 
εηεζίσο.  
 

 

3. ΟΡΟΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 
3.1  ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

1. Ο Ανάδοτος αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, λα εθηειεί κε δηθή  ηνπ απνθιεηζηηθή 
επζύλε, δαπάλε, πιηθά θαη πξνζσπηθό, ην έξγν ηεο θύιαμεο θαη ηεο αζθάιηζεο ηνπ  
θηηξίνπ  ζηελ Αραξλώλ 27 θαη 29, θαζώο θαη ηεο έθηαθηεο εκεξήζηαο θύιαμεο γηα ηνπο 
κήλεο Ηνύλην θαη Γεθέκβξην ζε Αζήλα, Θεζ/λίθε, Πεηξαηά, Ζξάθιεην Κξήηεο θαη Πάηξα 
από θάζε θίλδπλν, θινπή, ιεζηεία, θζνξά, δεκηέο, θαηαζηξνθέο, πιεκκύξεο θιπ. θαζώο 
θαη επίζεζε ηξίηνπ, όπσο θαη από θάζε παξαθώιπζε νηαζδήπνηε κνξθήο  ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ  ππεξεζηώλ  ησλ θπιαζζόκελσλ θηηξίσλ. Οη ππνρξεώζεηο ησλ κεξώλ 
από ηελ παξνύζα ζα αλαζηέιινληαη ζε πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ 
ελδεηθηηθώο θαη όρη πεξηνξηζηηθόο ξεηώο νξίδνληαη θαη ε ππξεληθή έθξεμε θαη ν πόιεκνο . 
Σν βάξνο ηεο απόδεημεο ηεο ππάξμεσο αλσηέξαο βίαο ζα  θέξεη  ν Αλάδνρνο .   
 
2. Οη θύιαθεο ηνπο νπνίνπο ν Ανάδοτος ζα νξίζεη γηα ηελ θαζεκεξηλή θύιαμε ησλ 
θηηξίσλ, ζα πξέπεη λα είλαη νη ίδηνη θαζ΄ όιν ην έηνο, εθηόο ηνπ ρξνληθνύ  δηαζηήκαηνο πνπ 
ζπκβαίλνπλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά (π.ρ. αξξώζηηα, απόιπζε, εηήζηα  άδεηα, ην ρξνληθό 
δηάζηεκα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί  λα ππεξβαίλεη ην θαηά λόκν πξνβιεπόκελν) ή ηέινο 
πάλησλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή αδπλακία απηώλ, ηα νπνία πξνθαλώο επηβάιινπλ ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπο. Ζ  πέξαλ απηώλ  αιιαγή πξνζώπσλ ζηε ζέζε ηνπ θύιαθα δελ  
είλαη απνδεθηή από ηνλ Δργοδότη  Σαμείο (Γηνίθεζε θαη Πξνζσπηθό) θαη απνηειεί ιόγν 
έθπησζεο ηνπ Αναδότοσ.  
 
3. Σν πξνζσπηθό (θύιαθεο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ Ανάδοτο γηα ηελ εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ θύιαμεο, ζα θέξεη ζηνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηνπ, ζα είλαη ερέκπζν, 
έκπεηξν, ηθαλό θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν. Δηδηθόηεξα  είλαη απαξαίηεηε  ε δπλαηόηεηα  
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ηαρείαο  ρξνληθά  αλαγλώξηζεο  ηνπ ππεξεηνύληνο πξνζσπηθνύ  ζην ρώξν πνπ 
θπιάζζεη, ώζηε λα κελ πξνθαινύληαη πξνβιήκαηα κε ηελ θαζεκεξηλή δηαδηθαζία 
αλαγλώξηζήο ηνπ.  
 
4. Ο Ανάδοτος ππνρξενύηαη λα ζέζεη πξνο έγθξηζε έγθαηξα θαη πάλησο πξηλ από ηελ 
έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θύιαμεο ζηε δηάζεζε ηνπ εξγνδόηε, θαηάζηαζε ησλ 
θπιάθσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε αληίγξαθν ηνπ πνηληθνύ 
ηνπο κεηξώνπ. Οη θύιαθεο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη πνιίηεο  θξαηώλ κειώλ ηεο 
Δ.Δ.  
 
5 .Όιεο αλεμάξηεηα νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο, απνδεκίσζεο, αζθάιηζεο, θίλεζεο θιπ. 
ησλ θπιάθσλ ηνπ Αναδότοσ, ζα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην (Ανάδοτο), ηνπ 
νπνίνπ είλαη ππάιιεινη. 

Ο Ανάδοτος έρεη ππνρξέσζε ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά γηα ηελ απαξέγθιηηε 
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ  ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο δειαδή, θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ 
απνδνρώλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξεο ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ από ηελ νηθεία ( θιαδηθή ή άιιε ) ..Δ.  ηήξεζε  ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, 
αζθαιηζηηθή θάιπςε, όξνη  πγηεηλήο  θαη αζθάιεηαο  ησλ εξγαδνκέλσλ  θ.ι.π.  
ε πεξίπησζε δε πνπ  δηαπηζησζεί  παξάβαζε  ηνπ αλσηέξσ  όξνπ  ζα θαηαγγέιιεηαη ε  
παξνύζα ζύκβαζε.  
 
6. Γίλεηαη  ξεηή κλεία, όηη ν εργοδότης δελ ζα βαξύλεηαη κε θακία απνιύησο ακνηβή, 
απνδεκίσζε, δαπάλε, θόξν θιπ. ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα  ρξεζηκνπνηεί ν  Ανάδοτος 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θύιαμεο, νκνίσο ν εργοδότης δελ ζα βαξύλεηαη, νύηε κε 
νπνηαδήπνηε αζθάιηζε γηα αηύρεκα (ΗΚΑ θ.ι.π.) ή εηζθνξά  νπνηνπδήπνηε Αζθαιηζηηθνύ 
Οξγαληζκνύ θύξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνύ, νπνηαδήπνηε 
δε ηέηνηα δαπάλε ή εηζθνξά  ζα βαξύλεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ  Ανάδοτο, ηνπ 
νπνίνπ είλαη ππάιιεινη. 
 
7. Ο  Δργοδότης  δελ ζα έρεη θακία απνιύησο πνηληθή ή αζηηθή επζύλε από ηπρόλ 
πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ πξνζσπηθνύ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ Ανάδοτο γηα 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ή δεκηά πνπ ζα κπνξνύζε 
λα ζπκβεί ζην πξνζσπηθό απηό. Ζ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 
Αναδότοσ, γηα νπνηνδήπνηε αηύρεκα ζην ΗΚΑ ή ζε άιινλ Οξγαληζκό, ζα βαξύλεη 
ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ εμ νινθιήξνπ θαη απνθιεηζηηθά ηνλ Ανάδοτο. 
 
8. Ο  Ανάδοτος είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί θαιά, κε επηκέιεηα, ρσξίο δηαθνπή  ή 
νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε θαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο θαη  ηε θύζε ηνπ ην έξγν πνπ 
ηνπ αλαηίζεηαη, δηαθνξεηηθά ν Δργοδότης κπνξεί λα θαηαγγείιεη κνλνκεξώο ηε παξνύζα 
ζύκβαζε, θεξύζζνληαο ζπγρξόλσο έθπησην ηνλ Ανάδοτο. 
 
9. Σν πξνζσπηθό θύιαμεο ζα ειέγρεηαη από ηελ εηαηξεία θαη από ην Σακείν, ην νπνίν  ζα 
κπνξεί αλεμάξηεηα ζπγθεθξηκέλεο ή όρη αηηίαο λα απαηηεί  αιιαγή ηνπ θύιαθα εθείλνπ, 
πνπ θαηά ηε γλώκε ηνπ εργοδότη δελ απνδίδεη θαηά ηε θξίζε ηνπ ηα αλακελόκελα. 
Ο Ανάδοτος είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο πνπ ζα ηνπ 
γίλνληαη από ην Σακείν γηα ηα άηνκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ζηελ θύιαμε ηνπ θηηξίνπ. 
Οθείιεη δε, λα ρξεζηκνπνηεί άηνκα ηεο απνιύηνπ εκπηζηνζύλεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α.-Σνκέσλ 
Τγεηνλνκηθώλ  πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλεξγαζία κεηαμύ θύιαθα – πξνζσπηθνύ 
θαη αζθαιηζκέλσλ. 
 
10. Ο Ανάδοτος ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί θαζ` όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζεο 
ζύκβαζεο θάιπςε αζηηθήο επζύλεο ηνπ Αναδότοσ έλαληη ηνπ Σακείνπ κέρξη ην πνζό 
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ησλ 3.000.000 ΔΤΡΩ θαηά έηνο, αλώηαην όξην, γηα ηπρόλ δεκίεο, πνπ ζα πξνθύςνπλ 
όπσο θινπή, πιεκκύξα θ.ι.π. 
 
11. Ζ εθπιήξσζε ηεο πην πάλσ ππνρξέσζεο ηνπ Αναδότοσ βεβαηώλεηαη κε ηε  
πξνζαγσγή  ζην Σακείν ησλ νηθείσλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ, αιιηώο ην Σακείν έρεη 
ην δηθαίσκα λα εθαξκόζεη αλάινγε θξάηεζε ζην ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ θαη κέρξη ην 
ρξόλν ηεο πξνζθόκηζήο ηνπο. 
 
12. ε πεξίπησζε πιεκκεινύο ή αηεινύο εθηέιεζεο ησλ πην πάλσ θαζεθόλησλ ηνπ 
Αναδότοσ, ζα θαηαπίπηεη θαη ‘αξρήλ ππέξ ηνπ Σακείνπ πνηληθή ξήηξα, πνπ νξίδεηαη ζε 
100,00 ΔΤΡΩ γηα θάζε παξάβαζε ή πιεκκειή εθηέιεζε θαζεθόλησλ θαη ζα 
παξαθξαηείηαη από ηε κεληαία πιεξσκή ηνπ. Δάλ δε ε παξαβίαζε αθνξά ην ζύλνιν ησλ 
θαζεθόλησλ ηόηε ε ξήηξα ζα αλέξρεηαη ζηα 1.000,00 ΔΤΡΩ,  ελώ ζηε ζπλέρεηα ν 
Δργοδότης ζα κπνξεί λα θαηαγγείιεη κνλνκεξώο ηε παξνύζα ζύκβαζε, νπόηε απηή ζα 
ιύεηαη απηνδηθαίσο θαη ζα αλαζέζεη ην έξγν ηεο θύιαμεο ζε άιινλ εξγνιάβν. 
 
13.  Ο  Ανάδοτος  είλαη ππνρξεσκέλνο  λα αζθαιίδεη ην πξνζσπηθό πνπ εθηειεί ην 
έξγν, ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αλαγλσξηζκέλεο από ην θξάηνο εθ’ όζνλ ην πξνζσπηθό 
απηό δελ ππάγεηαη ζηηο Κνηλ. Αζθαιίζεηο . 
 
14.  Ο  Ανάδοτος είλαη ππνρξεσκέλνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, λα ζπλεξγάδεηαη κε 
ην Σακείν θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ηπρόλ παξαηεξήζεηο ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνύηαη λα 
ππνθαηαζηήζεη, εθρσξήζεη, ή ρξεζηκνπνηήζεη θιπ, άιινλ (ππεξγνιάβν) ζηελ εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ. 
 
15. Ο Ανάδοτος είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη θάζε αλαγθαίν κέηξν, γηα λα 
απνηξέπνληαη δεκηέο ή δπζηπρήκαηα ζην πξνζσπηθό ηνπ θαη ζε θάζε ηξίην, ζαλ κόλνο 
ππεύζπλνο γηα αηύρεκα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί. 
 
16. Ζ ηζρύο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Αναδότοσ θαη εργοδότη ζα είλαη 
εηήζηα. Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κε θνηλή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κπνξεί λα 
παξαηαζεί γηα (1) έλα αθόκε έηνο κε ηηο ίδηεο ηηκέο.  

 
3.2 ΟΡΟΗ  ΓΗΑ ΣΖ  ΦΤΛΑΞΖ  ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟΜΔΩΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΑΥΑΡΝΩΝ   27 & 29  ΑΘΖΝΑ, ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΖΜΔΡΖΗΑ 
ΦΤΛΑΞΖ ΓΗΑ ΣΟΤ ΜΖΝΔ ΗΟΤΝΗΟ ΚΑΗ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ Δ ΑΘΖΝΑ, ΘΔ/ΝΗΚΖ, 
ΠΔΗΡΑΗΑ, ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΠΑΣΡΑ 

 
1. Γηα ηελ θύιαμε ηνπ ρώξνπ ν Ανάδοτος ζα δηαζέζεη ζηνπο Σνκείο Τγεηνλνκηθώλ 
Δ.Σ.Α.Α. από έλαλ θύιαθα ζε θάζε θηίξην.   

 Έλαο θύιαθαο ζηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ θάζε θηηξίνπ κε ώξεο θύιαμεο από 07:30 π.κ. 
κέρξη  15:30 κ.κ. θαζεκεξηλά γηα πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Έλαο 
θύιαθαο ζηελ είζνδν ηνπ ηζνγείνπ θηηξίνπ Αραξλώλ 27 γηα επηά (7) εκέξεο ηελ εβδνκάδα 
θαη θαηά ηηο ώξεο 22:00 έσο 06:00 ν νπνίνο ζα ειέγρεη ηα γξαθεία  θαη ζα ελεξγνπνηεί ην 
ππάξρνλ ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ.  Όηαλ απαηηείηαη ζα εηδνπνηνύλ ηελ Αζηπλνκία θαη ηνπο 
αξκόδηνπο ππαιιήινπο ηνπ Σνκέα Τγεηνλνκηθώλ Δ.Σ.Α.Α.  θαη ζα ιακβάλνπλ θάζε 
πξόζθνξν κέηξν. 

 Γηα ηνπο κήλεο Ηνύλην θαη Γεθέκβξην ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ ηεο πξσηλήο βάξδηαο ζα 
αλέξρεηαη ζε πέληε (5) άηνκα. Καηά ηνπο ίδηνπο κήλεο ν Αλάδνρνο ζα δηαζέηεη πέξαλ ησλ 
πέληε (5) αηόκσλ γηα ηα θεληξηθά γξαθεία θαη από έλα (1) άηνκν θαηά ηελ πξσηλή 8σξε 
βάξδηα ζηα πεξηθεξεηαθά γξαθεία ηνπ Σνκέα Τγεηνλνκηθώλ ζηε Θεζζαινλίθε, Πάηξα, 
Πεηξαηά  θαη Ζξάθιεην Κξήηεο. Καηά ηηο εκέξεο πνπ ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά ή έθηαθηα ε 
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Γηνηθνύζα Δπηηξνπή Σνκέσλ Τγεηνλνκηθώλ,  ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη έλαλ 
(1) θύιαθα γηα όιε ηε δηάξθεηα θάζε ζπλεδξίαζεο, θαηόπηλ εηδνπνηήζεσο από ηε 
Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο ηνπ Σακείνπ. Μεηά από έγγξαθε αίηεζε ηνπ Σνκέα Τγεηνλνκηθώλ ν 
Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα απμάλεη ή κεηώλεη ηνλ αξηζκό θπιάθσλ, αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο. Ζ αίηεζε πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ από ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο θαη γηα ηνλ 
κήλα Ηνύλην θαη Γεθέκβξην.  
 
2. θνπόο ησλ θπιάθσλ είλαη ν έιεγρνο ησλ εηζεξρνκέλσλ ζην θηίξην θαη ζηα 
γξαθεία ηνπ Σακείνπ. Ζ απζηεξή ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ θπιάθσλ είλαη ζηελ επζύλε 
ηνπ Αναδότοσ ππό ηελ έλλνηα όηη ην θηίξην δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη 
αθύιαθην. 

Οη θύιαθεο ζα δηαηεξνύλ: 
α. Βηβιίν ζπκβάλησλ όπνπ ζα απνηππώλνληαη όιεο νη ιεπηνκέξεηεο θάζε είδνπο 
ζπκβάληνο.    
β. Βηβιίν εηζεξρνκέλσλ, όπνπ ζα θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία ησλ επηζθεπηώλ ζηα γξαθεία, 
θαηά ηηο κέξεο θαη ώξεο πνπ δελ ιεηηνπξγεί ην θηίξην. Ο θαζνξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ 
ελαπόθεηηαη ζηελ επηινγή ηνπ Σακείνπ. 
 
3. Πεξηπνιία. 
ε θάζε ζεκείν από ην νπνίν πξέπεη λα πεξλάεη ν θύιαθαο θαηά ηελ πεξηπνιία, ζα 
ηνπνζεηεζεί έλα strip  θαη απηόο κέζσ κίαο ζπζθεπήο αλάγλσζεο πνπ ζα θέξεη, ζα 
θαηαγξάθεη ηελ εκεξνκελία, ηελ ώξα θαη ην ζεκείν ειέγρνπ, θαηά ηηο κέξεο θαη ώξεο πνπ 
είλαη θιεηζηό ην θηίξην. Ο απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο γηα ηνλ παξαπάλσ έιεγρν βαξύλεη ηνλ 
Ανάδοτο. 
Κάζε 10 εκέξεο ν Ανάδοτος ζα ζηέιλεη θαηάζηαζε κέζσ Ζ/Τ, ζηελ νπνία ζα θαίλνληαη 
όιεο νη πεξηπνιίεο ηνπ 10εκέξνπ. 
 
4. ύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ηνπ Σακείν γηα λα παξαθνινπζνύληαη θαη 
ελεξγνύληαη όια ηα ζήκαηα ηνπ επί 24ώξνπ βάζεο όιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξόλνπ από ην 
ζηαζκό ηνπ Αναδότοσ. 

 
5. Γηάηαμε αζύξκαηνπ πνκπνδέθηε θηλδύλνπ θπιάθσλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ην θέληξν 
ηνπ Αναδότοσ  ζα δέρεηαη ακέζσο ζήκαηα, όηαλ νη θύιαθεο ρξεηαζηνύλ ππνζηήξημε. Σν 
θέληξν κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα απνζηέιιεη ακέζσο ζηελ Αζηπλνκία ηε ιήςε ηέηνηνπ 
ζήκαηνο. 

 
6. Ο Ανάδοτος θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαηέζεζε ηελ κε αξηζκό 2917508780 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, πνζνύ 7.801,00 €, πνπ εθδόζεθε από ηελ  
Σξάπεδα Πεηξαηώο ζηηο 02/03/2010, γηα ηε ζσζηή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 
 
7.   Ο Ανάδοτος θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ ζύκβαζε θαη από θάζε 
δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη από απηήλ εθόζνλ  εθηειεί  πιεκκειώο  ηα θαζήθνληα  ηεο  
θύιαμεο  ή   παξαβεί  ηνπο  όξνπο  ηεο  ππνγεγξακκέλεο  ζύκβαζεο. 
 
8.     Ζ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ  θαη ζύκθσλα κε ηηο λόκηκεο 
δηαηάμεηο σο εμήο : 
Σν Σακείν ζα θαηαβάιιεη ζηνλ Ανάδοτο  ην κεληαίν  θόζηνο  ηεο  θύιαμεο  ζην ηέινο  
ηνπ  αληηζηνίρνπ  κήλα .  
Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε  κεληαία θύιαμε  ζα 
πξνζθνκηζζνύλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 
α) Σηκνιόγην ηνπ Αναδότοσ  πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ  
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β) Δμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ Αναδότοσ, αλ ην ηηκνιόγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε 
ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ 
γ) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 
δ) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 
ε) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθό πνπ ηπρόλ ηνπ δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή 
Οη  θξαηήζεηο  πνπ ζα βαξύλνπλ  ηνλ αλάδνρν  ζα ππνινγηζηνύλ  ζην θαζαξό  πξν ΦΠΑ  
πνζό κε  πνζνζηό 3% ππέξ  ΜΣΠΤ θαη 2,4% ραξηόζεκν  ζην πνζό ησλ θξαηήζεσλ  ηνπ 
ΜΣΠΤ.   Δπίζεο  ζα παξαθξαηεζεί  θόξνο  ζε πνζνζηό 8% ζην πξν ΦΠΑ  πνζό.  
 
9.   Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ Αναδότοσ  θαη ηνπ Δργοδότη  σο πξνο ηελ δηαηήξεζε θαη 
ηελ εθαξκνγή ή ηελ εξκελεία ηεο ζύκβαζεο ππάγεηαη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ 
ηεο Αζήλαο.  
 
10.    Όινη νη όξνη ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζεσξνύληαη   νπζηώδεηο θαη θακία 
ηξνπνπνίεζε δελ αλαγλσξίδεηαη, αλ δελ γίλεη εγγξάθσο. 
 
11.    Αθνύ θαη ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηνπο 
όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, απηή  ζπληάρζεθε ζε δύν αληίγξαθα, ππνγξάθεθε από 
απηνύο θαη ν θάζε έλαο πήξε από έλα. 

 
 

 ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
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