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ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 

 

ΔΙΓΟ : ΦΤΛΑΞΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΑΓΙΟΤ 22 ΚΑΙ ΔΓΟΤΑΡΓΟΤ ΛΩ (ΠΡΩΗΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ 

ΔΠΔΡΙΑ) ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ Δ.Σ.Α.Α. 

 

   ( πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α) 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ    ΣΟΝ 

ΗΜΔΡΗΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΠΟ 

30/12/2011 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟ Φ.Δ.Κ. 30/12/2011 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ: 

1.1 Σνπ λ. 2286/1995 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 2741/1999 (Φ.Δ.Κ. 199/Α/28.9.1999) «Δληαίνο 

Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο  ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο». 

1.2 Σνπ π.δ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Φ.Δ.Κ. 150/Α/2007). 

1.3 Σνπ π.δ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ. 64/Α/16.3.2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 
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πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ 

Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16
εο

 Ννεκβξίνπ 2005». 

1.4 Σνπ λ.3886/2010 (Φ.Δ.Κ. 173/Α/30.9.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ 

ζπκβάζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

21εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 

76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)». 

1.5 Σνπ λ. 3548/2007 (Φ.Δ.Κ. 68/Α/20.3.2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.6 Σνπ π.δ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 

2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο». 

1.7 Σνπ λ. 2556/97, άξζξν 20, παξ. 14 «Πεξί αλαζέζεσο ηνπ έξγνπ ηεο θχιαμεο ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζε εηδηθέο εηαηξείεο θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο θηηξίσλ, ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ». 

1.8 Σνπ λ. 3144/03, άξζξν 21, παξ. 12 «Κνηλσληθφο δηάινγνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.9 Σνπ λ. 3863/2010, άξζξν 68, «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο». 

1.10 Tνπ λ. 3871/2010 (Φ.Δ.Κ. 141/Α/17-08-2010) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε» 

1.11 Σνπ π.δ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

1.12 Σν λ. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

“Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

 2. Σηο απνθάζεηο: 

2.1 Σελ ππ’ αξηζκ. 18130/17.7.2007 (Φ.Δ.Κ. 1226/Β/2007) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο 

«Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ …….πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ». 

2.2 Σελ απφθαζε Π1/3797 (Φ.Δ.Κ. 1686/Β/23.8.2007) ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, πνπ αθνξά ην Δληαίν Πξφγξακκα 

Πξνκεζεηψλ. 

2.3 Σελ ππ’ αξηζκ. 35130/739/09-08-2010 (Φ.Δ.Κ. 1291/Β/11-08-2010) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ «αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 
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2362/1995 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ 

ή εθηέιεζε έξγσλ» . 

2.4 Σα ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 30440/08-05-2006, νηθ. 31262/16-11- 2006 θαη  νηθ. 30253/06-02-2009 

έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο – λπλ Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

2.5 Σελ απφθαζε 136/30-06-2011, Θέκα 19
ν
 ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε 

επηηξνπψλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α.  

2.6 Σελ απφθαζε 159/8-12-2011, Θέκα 49
ν
 ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.7 Με ηελ ππ’ αξηζκ. 586 θαη κε εκεξνκελία 27/06/2011 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. 

– Σ.Α.Ν., κε αξηζκφ θαηαρψξεζεο 586 ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν., πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιεςε ηνπ ππνινίπνπ χςνπο 300.000,00 

επξψ ηνπ Κ.Α.Δ. 0892 (Αζθάιηζηξα θαη Φχιαθηξα Αθηλήησλ) γηα ην έηνο 2011, ην νπνίν θαιχπηεη ηελ 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηε θχιαμε ηνπ ελ ιφγσ θηεξίνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. θαη ζα 

κεηαθεξζεί ζην 2012.   

2.8 Σελ ππ’ αξηζκ: Φ.1/5/30203/6007/19-12-2011 έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ δαπάλεο πνπ ζα βαξχλεη ηκεκαηηθά ηα επφκελα 

νηθνλνκηθά έηε.   

2.9 Σσλ ινηπψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ, πνπ εθδίδνληαη ζε εθηέιεζε εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

2286/1995. 

 

 

  

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

1. Αλνηθηφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ – ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε ππεξεζία - κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 

ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηε θχιαμε ηνπ θηεξίνπ ηνπ πξψελ μελνδνρείνπ ΔΠΔΡΙΑ (ηαδίνπ 22 θαη 

Δδνπάξδνπ Λσ, Αζήλα), ηδηνθηεζίαο ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α, εζσηεξηθά θαη ηελ 

επφπηεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ (πεξηκεηξηθά θαη ζηνέο), επί 24ψξνπ βάζεσο κε δηάζεζε 3 

θπιάθσλ επί 24ψξνπ βάζεσο, ζε ηξεηο (3) βάξδηεο ησλ νθηψ (8) σξψλ έθαζηε, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο. Οη θχιαθεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ ηελ θχιαμε ηνπ θηεξίνπ πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηελ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

2. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα 

ζηελ θαησηέξσ πξνζεζκία. 
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3. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 

κέρξη ηελ 16/01/2012, ψξα 12:00, ζην 2
ν
 φξνθν θηηξίνπ Μάξλε 22, αίζνπζα Γ.. 

4. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Δ.Σ.Α.Α. Μάξλε 22, 104 33 Αζήλα, 2
νο

 φξνθνο, αίζνπζα Γ.. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Γεπηέξα 16 Ιαλνπαξίνπ 2012, 12:00 

 

5. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ ……12:00……. ψξα ηεο …16/01/2012……, δεν θα 

λαμβάνονηαι ςπότη. 

 6.  Γελ πεξηιακβάλεηαη δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα ζπκπιεξσκαηηθέο αγνξέο. 

 7. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαγσληδφκελνπο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα κέξνο κφλν ηεο 

δεηνχκελεο πνζφηεηαο. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν κφλν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο. 

8. Απαγνξεχεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

9. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:  

    α. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα,  

    β. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 

    γ. Οη ζπλεηαηξηζκνί, 

    δ. Οη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 

θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

10. α. Δθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνχλ εγθαίξσο ηα ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζε απηνχο κέζα ζε έμη (6) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο.  

β. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο 

άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007 (βιέπε παξάξηεκα Β, 9.2, α. ηνπ 

παξφληνο) απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε 

θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο νη σο άλσ 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α Π.Γ. 118/2007. 
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γ. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα ζρεηηθά κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα ή νη 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ φγθνπ ηνπο, λα απνζηαινχλ κέζα ζηηο 

πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηα εδάθηα α. θαη β. ή φηαλ νη πξνζθνξέο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ παξά κφλν 

κεηά απφ επηηφπηα επίζθεςε ή κεηά απφ επηηφπηα εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν 

δηαγσληζκφ εγγξάθσλ, ηφηε νη πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 10 1. α. ηνπ Π.Γ. 118/2007 παξαηείλνληαη 

αλάινγα. 

11. Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαθήξπμε παξέρνληαη απφ ην ηκήκα ηνπ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν.,  θα Πνιίηε Βαξβάξα, αξηζκφο ηειεθψλνπ: 210-5296221, αξηζκφο 

ηειενκνηφηππνπ (fax): 210-5296128. 

12. Σα έμνδα δεκνζηεχζεσο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ ηνλ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. 

13. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη 

ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο : 

   13.1 «ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ»         ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α  

   13.2 «ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

   ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ»                                       ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

   13.3 «ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ»           ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

   13.4 «ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ»                                                      ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΣΟΤ Δ.Σ.Α.Α. 

 

 

ΑΡΓΤΡΗΟ ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ  

Απηνηειέο αθίλεην 9 νξφθσλ ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ ηαδίνπ 22 θαη Δδνπάξδνπ Λσ ζηελ πεξηνρή 

Κιαπζκψλνο ηεο Αζήλαο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 11.930,90 ηκ, ην νπνίν αλεγέξζεθε κε ηελ 9532/19-07-

1959 άδεηα νηθνδνκήο θαη απνηειείηαη απφ 2 ππφγεηα, ηζφγεην, ελλέα νξφθνπο θαη δψκα.  

 

ΤΠΟΓΔΙΟ:  929,40 ΣΜ /  

ΤΠΟΓΔΙΟ 1
Α
: 668,63 ΣΜ /   

ΤΠΟΓΔΙΟ 1
Β
 :253,60 ΣΜ/  

ΙΟΓΔΙΟ: 714,98 ΣΜ /                     

ΙΟΓΔΙΟ:116,19 ΣΜ /   

ΠΑΣΑΡΙ: 52,10 ΣΜ /  

ΟΡΟΦΟ 1
νο

:1065,00 ΣΜ /  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

 

 

Φχιαμε ηνπ θηεξίνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ ηνπ 

Δ.Σ.Α.Α., ζηελ νδφ ηαδίνπ 22 θαη Δδνπάξδνπ Λσ, Αζήλα – πξψελ 

Ξελνδνρείν Δζπέξηα,  

εζσηεξηθά θαη ηελ επφπηεπζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ (πεξηκεηξηθά θαη ζηνέο)  

επί 24ψξνπ βάζεσο, κε δηάζεζε 3 θπιάθσλ επί 24ψξνπ βάζεσο,  

ζε ηξεηο (3) βάξδηεο ησλ νθηψ (8) σξψλ έθαζηε 

Οη θχιαθεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ θχιαμε ηνπ θηεξίνπ 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε θπζηθή θαηάζηαζε θαη  

ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ  

ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ Ζ ΠΑΡΟΥΖ 

Δ.Σ.Α.Α. –                                                                         

ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ                      

Δ.Σ.Α.Α. –  

ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

 

 

€90.000,00 κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνκίκνπ Φ.Π.Α. 

 

 

ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

Πξνυπνινγηζκνί εηψλ 2012 - 2013 Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. 

 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

 

 

Δηήζηα 

 

ΤΝΟΛΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ 

 ΔΠΗ % 

8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο (θφξνο πξνκεζεπηψλ) 
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ΟΡΟΦΟ 2
νο

 :1065,00 ΣΜ /  

ΟΡΟΦΟ 3
νο

 :1065,00 ΣΜ /  

ΟΡΟΦΟ 4
νο

 :1065,00 ΣΜ /  

ΟΡΟΦΟ 5
νο

 :1065,00 ΣΜ /  

ΟΡΟΦΟ 6
νο

 :1065,00 ΣΜ /  

ΟΡΟΦΟ 7
νο

 :1065,00 ΣΜ /  

ΟΡΟΦΟ 8
νο

 :  969,00 ΣΜ /  

ΟΡΟΦΟ 9
νο

 :  756,00 ΣΜ /  

ΓΩΜΑ:16,00 ΣΜ.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  11.930,90 ΤΜ. 
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Αλήθεη ζηε Γηαθήξπμε 

  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

1. Καηάπηιζη και ςποβολή πποζθοπών 

1.1 Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ & 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Μάξλε 22, 104 33 Αζήλα, 2
νο

 φξνθνο, 

αίζνπζα Γ.. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & ΧΡΑ ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γεπηέξα 16 Ιαλνπαξίνπ 2012 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ & ΧΡΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΗΚΧΝ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γεπηέξα 16 Ιαλνπαξίνπ 2012 

 

1.2 (άξζξν 11. Π.Γ. 118/2007) 

α. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα 

ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία. 

β. Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. 

γ. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη 

κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 

πξνεγνχκελε (ψξεο γξαθείνπ) ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηελ 

…13/01/2012…..θαη ψξα…14:00……. 

δ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ ηα 

νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε. 

ε. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

ηε δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ 

πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Δπίζεο, επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη, ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, εθπξφζεζκα. 

ζη. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 Η ιέμε «Πξνζθνξά». 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ ππεξεζία. 

 Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

 Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

1.3 (άξζξν 12, Π.Γ. 118/2007) Πξνζθνξέο: 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, ζε δχν αληίγξαθα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο θέξεη ηηο 

ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.2, ζη. Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα 

απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζηνηρεία, σο εμήο:  

α. ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην απηφ 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά». Σα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν επίζεο 

κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

β. Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

γ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

δ. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ 

έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ 

ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

ε. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α, Π.Γ. 

118/2007 (βιέπε παξ. 9.2, α. ηνπ παξφληνο) θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε 

αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο 

ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Η άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή 

ζηνλ δηαγσληζκφ.  

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη 

παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ 

δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο 

δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

1.4 Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ (άξζξν 13, Π.Γ. 118/2007): 

α. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δάλ νη δηαγσληδφκελνη θιεζνχλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ 
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πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. γ θαη απνδερζνχλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη 

ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

β. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

γ. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ 

παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε 

ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν 

ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 

δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

1.5 Αληηπξνζθνξέο (άξζξν 14, Π.Γ. 118/2007): 

ηνπο δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο 

απαξάδεθηεο.  

1.6 ηάδηα δηαδηθαζίαο, ρξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ζηνηρείσλ. Κξηηήξηα επηινγήο, πξνζφληα θαη 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θαηαθχξσζεο (άξζξν 5
α
 θαη 6, Π.Γ. 118/2007): 

Η ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη κέρξη ηε ζχλαςε 

ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη ζε ζηάδηα, ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν, φπσο απηά νξίδνληαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ. 118/2007, σο θαησηέξσ: 

1.6.1 Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο δηαγσληζκνχο ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζηνλ 

θπξίσο θάθειν, θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 1.2 θαη 1.3 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο θαη ζχκθσλα 

κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο: 

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαηά ην άξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (βιέπε αλαιπηηθά παξ. 4 

ηνπ παξφληνο). 

β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: 

 i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

 ii. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο,  

-δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ 1.6.2 ii) ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, 

-δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 1.6.2 ii) ηνπ 

παξφληνο παξαξηήκαηνο θαηαζηάζεηο, 
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-είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. α 

ηεο παξ. 1.6.2 ii) ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο,  

-είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά 

πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 1.6.2 ii) θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β 

ηεο παξ. 1.6.2 ii) ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο,  

-δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 1.6.2 ii) ηνπ παξφληνο 

παξαξηήκαηνο θαηάζηαζε 

iii. Να αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ηεο παξ. 1.6.2 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 

20 ηνπ Π.Γ. 118/2007 

γ. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε 

ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

δ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη: 

- ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε. 

- ν ζπκκεηέρνληαο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία δελ απνδέρεηαη. 

ε. Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε ηερληθή πξνζθνξά, ζηελ νπνία, 

κεηαμχ άιισλ, ζα πεξηιακβάλεηαη απαξαίηεηα θαηάινγνο ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη ζπκβάζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαη εηδηθφηεξα νη εκεξνκελίεο ησλ ζπκβάζεσλ θαη νη 

ζπκβαιιφκελνη (Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ ηνκέα), θαζψο θαη ν αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο.  

ζη. Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

δ. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ, ζχκθσλα κε ην λ. 3863/2010, άξζξν 68 λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά 

ηνπο ζε μερσξηζηφ θεθάιαην, εληφο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο: 

α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 

γ) Σε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

δ) Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

ε) Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά. 

Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ 

θφζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ησλ αλαιψζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ 
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λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ 

πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 

 

ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα αλαγξάθνληαη ηα ζεκεία α έσο ε θαζψο θαη εηδηθφο φξνο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Αλ δελ αλαγξαθνχλ ηα 

αλσηέξσ ζηνηρεία θαη φξνη, ε ζχκβαζε ζα αθπξσζεί θαη ζα απνξξηθζεί ε δαπάλε πιεξσκήο.  

 

1.6.2 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν πξνζθέξσλ ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην λ. 2672/1998 

(Α΄290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 

1.6.2 εδ. α ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη 

θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ.6 ηνπ Π.Γ.118/2007: 

 i. α) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλνληαη:  

-νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε. 

-φηη ε κηζζνδνζία ηεο εηαηξείαο είλαη ζχκθσλε κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα πιινγηθή          

χκβαζε Δξγαζίαο θαη ελ γέλεη ζχκθσλε κε ηηο ηζρχνπζεο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο          

λνκνζεζίαο 

β) Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 

γ) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα αλαιάβεη ηε θχιαμε 

ηνπ θηεξίνπ είλαη Έιιελεο πνιίηεο, έρεη ηελ θαηάιιειε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηελ θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε, δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ρεηξηζκνχ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη θχιαμε ηνπ θηεξίνπ κέζσ απηψλ. 

δ) επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ ησλ 

πξνζψπσλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ θχιαμε ηνπ θηεξίνπ. 

ε) Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην έλαληη ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. γηα θάιπςε 

επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο κέρξη ην πνζφ ησλ 3.000.000 επξψ, θαη’ αλψηαην φξην, γηα ηπρφλ 

δεκίεο, πνπ ζα πξνθχςνπλ φπσο θινπή, πιεκκχξα θ.ι.π..  

ζη) Άδεηα ξαδηνδηθηχνπ 

ii. Σα παξαθάησ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε: 

α. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 
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(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο 

άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007 (α) 

ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, (β) δσξνδνθία, (γ) απάηε, (δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην σο άλσ άξζξν, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 

ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

(3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ 

(2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ 

νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ 

απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

β. Οη αιινδαπνί: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 1.6.2 ii) ηνπ παξφληνο. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) 

ηνπ εδ. α ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) 

ηνπ εδ. α ηεο παξ. 1.6.2 ii) ηνπ παξφληνο. 

(3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ 

εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, 

θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ 

επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

γ. Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 
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(1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ α θαη β, ηεο παξ. 1.6.2 ii) ηνπ παξφληνο, 

αληίζηνηρα. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 1.6.2, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 

1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

(3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 

1.6.2 ii) ηνπ παξφληνο. 

(4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο 

πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 1.6.2 ii) ηνπ παξφληνο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε 

απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο 

νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε 

ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ 

ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο 

έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

δ. Οη πλεηαηξηζκνί: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο 

άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ 

εδ. α ηεο παξ. 1.6.2 ii) ηνπ παξφληνο. 

(2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 1.6.2 ii) ηνπ παξφληνο, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 1.6.2 ii) ηνπ παξφληνο, 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο 

παξ.1.6.2 ii) ηνπ παξφληνο. 
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(3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

ε. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

 

1.6.3. Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά σο εμήο:   

-απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο.  

ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ 

εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ 

λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

1.6.4 Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 1.6.1 θαη 1.6.2 ηνπ παξφληνο 

ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 

1.7 Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο 

νηθνλνκηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS, θσηνγξαθηψλ, 

ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ι.π.), ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα 

επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ επξεηήξην, ζην νπνίν ζα 

αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα 

αλσηέξσ (π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: θχιια 16-19, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: θχιια 33-55 θ.ν.θ.). 

 

1.8 ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εμπιζηεςηικού 

σαπακηήπα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά 

ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’απηψλ ηελ έλδεημε «πληποθοπίερ εμπιζηεςηικού 

σαπακηήπα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη 

ζπλδηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία 

ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 

1.9 Πξνζθνξά ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ (άξζξν 7, Π.Γ. 118/2007): 

 

1.9.1 Η έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ 

φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 
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ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. 

 

1.9.2 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

1.9.3 ε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο 

έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ 

ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα 

κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα 

ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Η 

αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.  

 

2. Αποζθπάγιζη ηυν πποζθοπών και ανακοίνυζη ηιμών (άπθπο 19, Π.Γ. 118/2007)  

2.1 Η επηηξνπή πξνκεζεηψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 1.1 ηνπ παξφληνο. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην 

παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ 

δηαδηθαζία: 

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο  

(ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ πξνζθέξνληνο) κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν 

φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. Οη 

θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ 

ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζ’ έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη 

απφ ην ίδην φξγαλν, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α.. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε κεραληθνχ κέζνπ 

(δηάηξεζε), κε ην νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα απνζθξάγηζεο. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο κπνξεί λα νξίδνληαη νη αλαγθαίεο δηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. 

2.2 Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα. 
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2.3 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ 

δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

πξνζθνξψλ, επαλαθέξεηαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο ζε 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α.. Όζεο πξνζθνξέο δελ 

θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.  

2.4 Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. 

2.5 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, ε επηηξνπή πξνκεζεηψλ πξνβαίλεη επίζεο ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 1.6.2 ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

πξφζθιεζε. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 1.6.2 ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν 

νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

ηε δηαθήξπμε νξίδεηαη πεξαηηέξσ ε δηαδηθαζία θαη ν ρξφλνο πξφζβαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 1.6.2 κεηά ηελ ππνβνιή ηνπο.  

 

3. Ρήηπα ηθικού πεπιεσομένος 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε ησλ 

Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ 

ησλ 15 εηψλ. 

 

 4. Δγγςήζειρ 

4.1 Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 

ζηα θξάηε − κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα 

αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε. 

4.2 Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε, ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα 

νθεηιή). 

4.3 Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ: 

α. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο 
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β. Σνλ εθδφηε. 

γ. Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. 

δ. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 

ε. Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

ζη. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 

δ. Σνπο φξνπο φηη: 

Ι. Η εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο 

δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο 

ΙΙ. Σν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα 

θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

ΙΙΙ. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

ΙV. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ 

έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

4.4 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

α. Η εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5%, επί ηεο 

ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, (110.700,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 23%). 

β. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 4.3 θαη ηα αθφινπζα: 

Ι. Σελ ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ην είδνο ηεο ππεξεζίαο. 

ΙΙ. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. (Η εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα 

κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε). 

γ. Αλαγθαία ζηνηρεία ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο κε ηελ πξνζθνξά είλαη: 

(1) ε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν θαη απεπζχλεηαη 

(2) ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο 

(3) ην πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

(4) ε εκεξνκελία έθδνζήο ηεο 

(5) ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη. Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο 

πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ 

απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία. 

4.5 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

α. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.. 
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β. Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

γ. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 4.3 θαη ηα αθφινπζα: 

(Ι) Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ην είδνο ηεο ππεξεζίαο. 

(ΙΙ) Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο είλαη ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ Σξάπεδα. 

4.6 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε 

ππεξεζία, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε 

πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ πξνκεζεπηψλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο 

αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη 

άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο έλδηθψλ κέζσλ ή παξαίηεζεο απφ απηά. 

4.7. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη χζηεξα 

απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο.  

4.8 ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

4.9. Έληνθα γξακκάηηα Γεκνζίνπ. 

α. Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ νλνκαζηηθή 

ηνπο αμία, σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο. 

β. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη νξηδφκελεο απφ ην Π.Γ. 118/2007 πεξηπηψζεηο θαηάπησζεο ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, γίλεηαη εθπνίεζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ αμία πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθπνίεζήο ηνπο. 

γ. Η επηζηξνθή ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ή ησλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ γίλεηαη κε παξαιαβή ηνχησλ 

απφ ηνλ δηθαηνχρν ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ 

παξαιαβήο. (άξζξν 25, Π.Γ. 118/2007). 

 

5. Πποζθεπόμενη ηιμή (άπθπο 16. Π.Γ. 118/2007) 

5.1 Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή ηεο πξνο πξνκήζεηα ππεξεζίαο δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηε 

δηαθήξπμε. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

εθηφο απφ ην ΦΠΑ. 

5.2   Η πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ΔΤΡΩ. 

5.3 Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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5.4 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ νξγάλνπ. 

 

6. Κπιηήπια ανάθεζηρ − Αξιολόγηζη πποζθοπών  

6.1 Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20, Π.Γ. 118/2007, φηαλ 

γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή θξηηήξην είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή. 

6.2 Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε, γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. 

6.3 Ωο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο, νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. Η δηαπίζησζε γηα ηελ ζπκθσλία ή αζπκθσλία κε ηνπο απαξάβαηνπο 

φξνπο πνπ νξίδνληαη σο ηέηνηνη απφ ηελ δηαθήξπμε θαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηά ηα αλσηέξσ 

θαζψο θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κεηά απφ 

αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ νξγάλνπ. 

 

7. Γιάπκεια ζύμβαζηρ 

7.1 Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη εηήζηα, δειαδή κε έλαξμε απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη 

ξεηά ζηε ζχκβαζε θαη ιήμε ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

      

8. Σπόπορ πληπυμήρ 

α. Η απνδεκίσζε ζα θαηαβάιιεηαη θάζε κήλα θαη εθ΄φζνλ ππάξρεη βεβαίσζε ηεο ππεξεζίαο φηη 

εθηειέζηεθε ε θχιαμε θαη εθφζνλ πξνζθνκηζζεί ην ηηκνιφγην εμνθιεκέλν ή απφδεημε εμνθιήζεσο ηνπ 

ηηκνινγίνπ θαη εθ΄φζνλ ην έληαικα πιεξσκήο επηζηξέςεη ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

β. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) 

εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ απηφλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

(νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. 138/Α/5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο 

ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο 

εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο εθηέιεζεο ηεο θχιαμεο. 
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9. Τποσπεώζειρ μεηά ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ (ν. 3863/2010, άπθπο 68) 

- Ο Δξγνιάβνο δεζκεχεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 

- Δξγνιάβνο πνπ αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ή κέξνο ηνπ έξγνπ ζε ππεξγνιάβν, ππνρξενχηαη 

άκεζα λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία (απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ). Ο εξγνιάβνο θαη ν 

ππεξγνιάβνο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ, έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαβνιή 

ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.  

- Αλ ε Τπεξεζία δηαπηζηψλεη παξαβάζεηο ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 θαηά ηε 

δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε ζχκβαζε ζα θαηαγγέιιεηαη. Όηαλ νη παξαβάζεηο δηαπηζηψλνληαη θαηά 

ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ηθαλνπνηνχληαη, 

θαηαβάιινληαη, φκσο, απφ ηελ Τπεξεζία νη απνδνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη απνδίδνληαη νη 

αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο. 

- Όηαλ νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη ηνπ 

ΙΚΑ−ΔΣΑΜ δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, ηελ παξάλνκε απαζρφιεζε 

αιινδαπψλ ή παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ 

Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ λ. 3863/2010. Δπίζεο, ηελ ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο γηα ηηο 

πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ αθνξνχλ ηηο αλσηέξσ δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο. Γηα ηελ Τπεξεζία, ε 

επηβνιή δεχηεξεο θχξσζεο ζηνλ εξγνιάβν απφ ηα ίδηα φξγαλα ζεσξείηαη ππνηξνπή θαη νδεγεί 

ππνρξεσηηθά: α) ζηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο θαη β) επηθέξεη, απφ ηνλ ρξφλν επηβνιήο ηεο δεχηεξεο 

θχξσζεο, ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ελ ιφγσ εξγνιάβνπ απφ δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηξία (3) ρξφληα. 

- Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάδεη ηνπο εξγαδφκελνπο κε αληίγξαθν ηεο θαηάζηαζεο 

πξνζσπηθνχ ή απφζπαζκα απηήο φηαλ απαζρνινχληαη εθηφο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 10. Γιοικηηικέρ πποζθςγέρ 

10.1. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο 

ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 

(ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο επηηξέπεηαη 

θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία 

πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 6, 8 

θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

10.2 Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

φξγαλν ηνπ θνξέα, σο εμήο: 

α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ: 
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Μέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο 

ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Η έλζηαζε 

εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη 

ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

β) Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή 

νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ 

ζρεηηθνχ θαθέινπ. 

Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη εθδίδεηαη ε 

ζρεηηθή απφθαζε κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. 

Η έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. 

γ) Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

Η έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά 

ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην 

απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ 

ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 

δ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη 

πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ 

θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Η έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε 

θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη 

ην απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ 

ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

10.3 Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 
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10.4 Η ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. 

10.5 Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ 

άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο 

θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε 

ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην γηα ηελ 

δηνίθεζε ηνπ θνξέα φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Η ελ ιφγσ 

απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

10.6 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 10.1 θαη 10.2, 

πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) 

επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί 

δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εηζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 (“παξάβνια απφ θάζε 

αηηία”). Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα 

αλαπξνζαξκφδνληαη ην πνζνζηφ ηνπ παξάβνινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ. [Η παξ.9.6 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ λ.3377/2005 (Α΄ 202)]. (άξζξν 15, Π.Γ. 118/2007). 
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Αλήθεη ζηε Γηαθήξπμε 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ 

A. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ηκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Πξνο: Σν Δ.Σ.Α.Α.-Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ-ΣΔΑΓ  

……………………….. 

 ……………………... 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, 

ππέξ  

{Σε πεπίπτωση μεμονωμένηρ εταιπίαρ: ηεο Δηαηξίαο ……………….. νδφο …………………. αξηζκφο ……………… ΣΚ 

……………………..,} 

{ή σε πεπίπτωση Ένωσηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ  

α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 

ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο….………….γηα 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ……………….. ζπλνιηθήο αμίαο..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή 

ζαο.  

Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο. } 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο. } 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά 

ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο 

(3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ……………… 

(εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα: ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμε ηεο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην 

πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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B. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ 

 
ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ηκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Πξνο: Σν Δ.Σ.Α.Α. Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ-ΣΔΑΓ 

………………………………. 

 …………………………… 

 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο …………… Οδφο …………. Αξηζκφο ……. Σ.Κ. ………}  

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..  

γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..  

…… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο 

εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν …….………..…… 

ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο. 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά 

ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) 

εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε 

ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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      Αλήθεη ζηε Γηαθήξπμε  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΟΤ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΠΡΩΗΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟΤ 

ΔΠΔΡΙΑ, ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ Δ.Σ.Α.Α. 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα…………, εκέξα………… κεηαμχ: 

Α) Σνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ», ην νπνίν ζπλνπηηθά ζα 

αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα σο «Δξγνδφηεο», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, ζηελ νδφ…………….., ν πξψηνο 

ζπκβαιιφκελνο, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. 

θ……………………………………….θαη 

Β) ηεο εηαηξείαο……………… πνπ ζπλνπηηθά ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα σο «Αλάδνρνο», πνπ 

εδξεχεη…………… θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ…………… πνπ γελλήζεθε ζην………… θαη θαηνηθεί 

ζην………….., θάηνρν ηνπ ππ’ αξηζκ…………. Α.Γ.Σ. ηνπ Α.Σ…………. θαη Α.Φ.Μ…………, 

Γ.Ο.Τ…………, ζχκθσλα κε ην απφ………….. Φ.Δ.Κ………. θαη νξίζηεθε λφκηκνο εθπξφζσπνο κε ηελ 

κε αξηζκ.……….. απφθαζε Γ.., ν δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο, πξνο ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, ζπκθψλεζαλ 

θαη έθαλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο
 – ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

1. Σν Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ κε ηελ  απφ……… θαη κε αξηζκφ…….. δηαθήξπμε ηνπ, 

πξνθήξπμε δεκφζην αλνηρηφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ θχιαμε ηνπ θηεξίνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ 

ηνπ Δ.Σ.Α.Α. ζηελ ηαδίνπ 22 θαη Δδνπάξδνπ Λσ, Αζήλα (πξψελ Ξελνδνρείν ΔΠΔΡΙΑ), εζσηεξηθά θαη 

ηελ επφπηεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ (πεξηκεηξηθά θαη ζηνέο), επί 24ψξνπ βάζεσο απφ εηαηξεία 

θχιαμεο κε δηάζεζε 3 θπιάθσλ επί 24ψξνπ βάζεσο, ζε ηξεηο (3) βάξδηεο ησλ νθηψ (8) σξψλ έθαζηε. Οη 

θχιαθεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ θχιαμε ηνπ θηεξίνπ πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε θπζηθή θαηάζηαζε θαη 

ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

 

2. Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ πνπ ζπζηάζεθε λφκηκα, κε ηελ ππ’ 

αξηζκ……………… ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α., δηελήξγεζε ηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ κε ηελ παξαιαβή 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη απνζθξάγηζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζηηο……………….. θαη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

Απνηειεζκάησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο πνπ ζπζηάζεθε λφκηκα, κε ηελ ππ’ 

αξηζκ…………………. απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. πξφηεηλε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ απηνχ 
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ζηελ δεχηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ…………, ε νπνία  δηά ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο κε ηελ απφ………. 

έγγξαθε πξνζθνξά πνπ ππέβαιε γηα ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ, πξνζέθεξε ην πνζφλ ησλ…………., 

κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνκίκνπ Φ.Π.Α.. ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλνληαη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη 

έμνδα. 

 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 586 θαη κε εκεξνκελία 27/06/2011 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – 

Σ.Α.Ν., κε αξηζκφ θαηαρψξεζεο 586 ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν., πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιεςε ηνπ ππνινίπνπ χςνπο 300.000,00 επξψ 

ηνπ Κ.Α.Δ. 0892 (Αζθάιηζηξα θαη Φχιαθηξα Αθηλήησλ) γηα ην έηνο 2011, ην νπνίν θαιχπηεη ηελ 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηε θχιαμε ηνπ ελ ιφγσ θηεξίνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. θαη ζα 

κεηαθεξζεί ζην 2012.   

 

3. Σν Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. κε ηελ κε αξηζκ…………. απφθαζή ηνπ επηθχξσζε ην απνηέιεζκα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, απνδερφκελν ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη θαηαθχξσζε ηνχηνλ ζηε δεχηεξε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ αληί ηνπ πνζνχ ησλ…………………., πιένλ ηνπ λνκίκνπ Φ.Π.Α., κε ηνπο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

4. Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, ην Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθψλ, δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπ………………., αλαζέηεη ζηε δεχηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ εηαηξεία……………, φπσο εθπξνζσπείηαη 

ζην παξφλ θαη απηή αλαιακβάλεη ηελ θχιαμε ηνπ θηεξίνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ ηνπ 

Δ.Σ.Α.Α. ζηελ ηαδίνπ 22 θαη Δδνπάξδνπ Λσ, Αζήλα (πξψελ Ξελνδνρείν ΔΠΔΡΙΑ), φπσο απηή 

πεξηγξάθεηαη ζηελ απφ………….. δηαθήξπμε κε αξ………… θαη ζπγθεθξηκέλα ζην παξάξηεκα Α απηήο, 

αληί ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο ησλ………… πιένλ ηνπ λνκίκνπ Φ.Π.Α. θαη κε ηνπο ινηπνχο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ε δεχηεξε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ δηά ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο.          

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
 –ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Σν Δ.Σ.Α.Α. αλαζέηεη ζηελ Αλάδνρν ηε θχιαμε θαη πξνζηαζία επί 24σξνπ βάζεσο ηνπ θηηξίνπ ηδηνθηεζίαο 

ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθψλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α., ζηελ νδφ ηαδίνπ 22 θαη Δδνπάξδνπ Λσ. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ  

 

Απηνηειέο αθίλεην 9 νξφθσλ ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ ηαδίνπ 22 θαη Δδνπάξδνπ Λσ ζηε πεξηνρή 

Κιαπζκψλνο ηεο Αζήλαο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 11.930,90 ηκ, ην νπνίν αλεγέξζεθε κε ηελ 9532/19-07-

1959 άδεηα νηθνδνκήο θαη απνηειείηαη απφ 2 ππφγεηα, ηζφγεην, ελλέα νξφθνπο θαη δψκα.  
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ΤΠΟΓΔΙΟ:  929,4 ΣΜ /  

ΤΠΟΓΔΙΟ 1
Α
: 668,63 ΣΜ /   

ΤΠΟΓΔΙΟ 1
Β
 :253,60 ΣΜ/  

ΙΟΓΔΙΟ: 714,98 ΣΜ /                     

ΙΟΓΔΙΟ:116,19 ΣΜ /   

ΠΑΣΑΡΙ: 52,10 ΣΜ /  

ΟΡΟΦΟ 1
νο

: 1065,00 ΣΜ /  

ΟΡΟΦΟ 2
νο

 :1065,00 ΣΜ /  

ΟΡΟΦΟ 3
νο

 :1065,00 ΣΜ /  

ΟΡΟΦΟ 4
νο

 :1065,00 ΣΜ /  

ΟΡΟΦΟ 5
νο

 :1065,00 ΣΜ /  

ΟΡΟΦΟ 6
νο

 :1065,00 ΣΜ /  

ΟΡΟΦΟ 7
νο

 :1065,00 ΣΜ /  

ΟΡΟΦΟ 8
νο

 :  969,00 ΣΜ /  

ΟΡΟΦΟ 9
νο

 :  756,00 ΣΜ /  

ΓΩΜΑ:16,00 ΣΜ.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  11.930,90 ΤΜ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο
 –ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η παξνχζα ζχκβαζε έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο, αξρνκέλε απφ …………………………..θαη ιήγνπζα 

ηελ………………………………………………………………………………………………………...…….. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο
 – ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Η Αλάδνρνο, δειψλεη φηη δηαζέηεη ηελ νξγάλσζε, ηα κέζα θαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη κε απφιπηε επηηπρία ε αζθαιήο θχιαμε ηνπ θηηξίνπ ηνπ πξψελ Ξελνδνρείνπ ΔΠΔΡΙΑ ζηελ 

Αζήλα θαη αλαιακβάλεη ηελ επί 24σξνπ βάζεσο θχιαμε θαη πξνζηαζία απηνχ (ρξεζηκνπνίεζε ηξηψλ 

θπιάθσλ ην 24σξν ζε ηξεηο βάξδηεο) κε θχιαθεο, είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γη’ απηφ, απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλε γηα ηε ζσζηή θαη έγθαηξε αληηθαηάζηαζε ησλ θπιάθσλ αλά βάξδηα θαζψο θαη γηα θάζε δεκηά πνπ 

ηπρφλ ήζειε πξνθχςεη εμ αηηίαο αξγνπνξίαο πξνζέιεπζεο ηνπ αληηθαηαζηάηε θχιαθα. 

    Η  Αλάδνρνο δηαζέηεη θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ 24σξνπ ιεηηνπξγίαο θαη ε επηθνηλσλία γίλεηαη κε 

αζχξκαην. Δληφο κελφο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο παξνχζεο ε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επεθηείλεη ην 

ξαδηνδίθηπν ηεο ζηελ πεξηνρή ησλ Αζελψλ άιισο ζα  θαηαγγέιιεηαη θαη ζα ιχεηαη ε ζχκβαζε αδεκίσο γηα 
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ηνλ εξγνδφηε. Πξνθεηκέλνπ πεξί θαθφβνπιεο εμσηεξηθήο ελέξγεηαο, ελεξγεί αλαιφγσο έρνληαο ηελ επζχλε 

γηα ηε κε έγθαηξε εηδνπνίεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. 

    Δηδηθφηεξα ε Αλάδνρνο δειψλεη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε θχιαμε ηνπ θηηξίνπ ηνπ 

πξψελ Ξελνδνρείνπ ΔΠΔΡΙΑ ζηελ Αζήλα ζα έρεη ηα θαησηέξσ ραξαθηεξηζηηθά: 

 

1) Θα έρεη ηελ θαηάιιειε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε 

2) Θα είλαη ελδεδπκέλν κε ηελ εηδηθή ζηνιή ηεο Αλαδφρνπ. 

3) Θα είλαη εγθαηαζηεκέλν ζε ηέηνην ζεκείν ηνπ θηεξίνπ ηνπ πξψελ Ξελνδνρείνπ ΔΠΔΡΙΑ ψζηε λα ηνπ 

επηηξέπεηαη λα επνπηεχεη ην ρψξν (εζσηεξηθφ & πεξηβάιινληα), ζα βξίζθεηαη ζε δηαξθή εηνηκφηεηα θαη 

πξνζνρή ψζηε λα κπνξεί λα επεκβαίλεη ακέζσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζα γίλεη θάηη ζε βάξνο ηνπ θηεξίνπ, επί 

24σξνπ βάζεσο. 

4) Θα παξαθνινπζεί ηνπο εηζεξρφκελνπο θαη απηνχο πνπ παξακέλνπλ άζθνπα ζην θηίξην, ζα επεκβαίλεη ζε 

πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζηψλεη  χπνπηνπο ζθνπνχο απηψλ, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε ηελ 

αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θαη ζα απνκαθξχλεη απηνχο ζχκθσλα  κε ηηο εληνιέο  πνπ ηνπ έρεη δψζεη 

ε Αλάδνρνο. 

5) Δπίζεο δελ επηηξέπεη ηελ είζνδν θαλελφο αηφκνπ μέλνπ πξνο ην Δ.Σ.Α.Α..  

6) Οθείιεη λα απαληά κε επγέλεηα ζηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο θαη ρσξίο ζρφιηα λα παξέρεη ηπρφλ 

πιεξνθνξίεο, εθφζνλ κπνξεί. 

7) Γελ επηηξέπεη ηελ παξακνλή εληφο ηνπ ζπξσξείνπ – θπιαθίνπ θαλελφο μέλνπ αηφκνπ, θαζψο θαη 

αληηθεηκέλσλ, πνπ ζα ηνπ δεηεζεί λα αθήζνπλ γηα θχιαμε. 

8) Οθείιεη λα παξέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζε φπνηνλ ηνπ ην δεηήζεη θαη αλ δελ κπνξεί ηφηε ηνλ 

παξαπέκπεη ζην αξκφδην γξαθείν. 

9)  Γελ επηηξέπεη ηελ ρξήζε ησλ ηειεθψλσλ ηνπ ζπξσξείνπ απφ ηξίηνπο θαη ν ίδηνο ηα ρξεζηκνπνηεί γηα 

ππεξεζηαθνχο ιφγνπο. 

10) Γελ επηηξέπεη ηελ έμνδν θαλελφο είδνπο πιηθνχ ηνπ θηεξίνπ, εάλ απηφ δελ ζπλνδεχεηαη κε ηελ εηδηθή 

άδεηα εμαγσγήο πιηθψλ. 

11) ε πεξίπησζε ιεζηείαο ή νπνηαζδήπνηε δνιηνθζνξάο, ζα ζηέιλνπλ κε εηδηθφ φξγαλν κε ην νπνίν είλαη 

ππνρξεσκέλνο ε Αλάδνρνο λα ηνπο έρεη εθνδηάζεη, ζήκα ζηνλ Αλάδνρν πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα εηδνπνηεί ηηο 

αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζα ελεξγεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φηη επηβάιιεηαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ιεζηείαο ή ηεο δνιηνθζνξάο θαζψο επίζεο θαη πάζεο άιιεο παξαλφκνπ πξάμεσο. 

12) ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ζα δίλνπλ ζήκα ζπλαγεξκνχ ζηελ Αλάδνρν ε νπνία ππνρξενχηαη λα 

εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ππνρξενχληαη  δε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ππξνζβεζηηθά 

κέζα ηνπ θηηξίνπ (ππξνζβεζηήξεο), ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζέζε  ησλ νπνίσλ έρνπλ θξνληίζεη λα γλσξίδνπλ 

πνιχ θαιά. 

13) Γελ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ζέζε ηνπ παξά κφλν εάλ ππάξρεη ζπνπδαίνο  ιφγνο. 
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14) Πξνβαίλεη ζε κε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε έιεγρν φισλ ησλ νξφθσλ ηνπ θηηξίνπ, πάληα απφ ηηο 

ζθάιεο θαη φρη θάλνληαο ρξήζε ησλ αλειθπζηήξσλ. 

15) Διέγρεη ηελ είζνδν-έμνδν ησλ ππεξεζηαθψλ θαη ησλ πιηθψλ πνπ απηά κεηαθέξνπλ, αλαγξάθνληαο απηά 

ζην εηδηθφ ηεξνχκελν έληππν, θξαηάεη δε θαη ην αληίγξαθν αδείαο εμαγσγήο πιηθψλ. 

16) Γελ επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θαλέλα ηδησηηθφ απηνθίλεην, εθηφο απηψλ πνπ έρνπλ εηδηθή άδεηα εηζφδνπ. 

     

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΝΤΥΣΔΡΙΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

1) Οθείιεη λα έρεη ηελ πξνζνρή ηνπ ηδηαίηεξα ηεηακέλε. 

2) Όπνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ξνιφγηα ζήκαλζεο ή άιινπ είδνπο ειεθηξνληθά κέζα ειέγρνπ, εθηειεί ηηο 

δηαδξνκέο ειέγρνπ  ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί. 

3) Γελ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ζέζε ηνπ, παξά κφλν γηα λα αζθήζεη ηνλ πξνθαζνξηζκέλν έιεγρν ηνπ 

ρψξνπ επζχλεο ηνπ. 

4) ην ρψξν φπνπ εθηειεί λπρηεξηλή ππεξεζία είλαη ππνρξεσηηθφ λα ππάξρεη αλακκέλν θσο κηθξήο 

ηζρχνο, ψζηε λα κελ θνπξάδεη ηελ φξαζε ηνπ θαη λα ηνλ βνεζά ζηελ εχθνιε πξνζαξκνγή ηνπ ζηνλ ρακειφ 

θσηηζκφ αζθαιείαο φηαλ εμέξρεηαη ηνπ θπιαθίνπ. 

5) Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηειεφξαζεο θαζψο θαη ε παξακνλή ηνπ Πξνζσπηθνχ Αζθαιείαο ζε ρψξνπο 

άζρεηνπο κε ηνπο ρψξνπο επζχλεο ηνπ. 

6) Σν Πξνζσπηθφ Αζθαιείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ δελ θνηκάηαη, νχηε θάλεη ρξήζε 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ. 

 

ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΣΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΙΝΑΙ: 

1) Η επηηήξεζε ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ ηνπ πξψελ ΔΠΔΡΙΑ, ν άκεζνο εληνπηζκφο θαη απνκάθξπλζε 

απφ ηνλ πξνζηαηεπφκελν ρψξν μέλσλ αηφκσλ.  

2) Ο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηθνηλσληψλ θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο ε άκεζε ελεκέξσζε ηνπ 

Αλαδφρνπ (αξκφδηα ππεξεζία). 

3) Ο έιεγρνο ηεο χπαξμεο παξνρήο ξεχκαηνο θαη χδαηνο, θαζψο θαη ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 

αζθαιείαο ηνπ ππφ θχιαμε θηηξίνπ. 

4) Ο έιεγρνο ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ γηα λα κελ ζπζζσξεχνληαη πιηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ εζηίεο ππξθαγηάο. 

5)  Η δηελέξγεηα πεξηπνιίαο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν θχιαμεο ηνπ θηηξίνπ κε απνθιεηζηηθή ηνπο επζχλε, 

ζχκθσλα κε ην πξνθαζνξηζκέλν, γηα ην ζπγθεθξηκέλν πφζην, πξφγξακκα. Δάλ παξαηεξεζεί θάηη 

αζπλήζηζην π.ρ. θάπνηεο πφξηεο ή παξάζπξα μεθιείδσηα ελψ ζα έπξεπε λα παξακείλνπλ θιεηζηά, 

επεκβαίλνπλ πξνο απνθαηάζηαζε. 

6) Η επηζήκαλζε αληηθεηκέλσλ πνπ δελ ελαξκνλίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, ε εηδνπνίεζε ηεο Αλαδφρνπ ε 

νπνία ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ Αζηπλνκία θαζψο θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α..  
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7) Πξνζηαηεχνπλ ην θπιαζζφκελν θηίξην απφ ηπρφλ δνιηνθζνξά, βαλδαιηζκφ, ππξθαγηά. 

8) Βνεζνχλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ηελ αζηπλνκία ζηελ έξεπλα ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ. 

9) Γηελεξγνχλ δηαθξηηηθφ έιεγρν ησλ εηζεξρνκέλσλ ζην θηίξην. 

10) Γελ δίλνπλ θακηά πιεξνθνξία ζε δεκνζηνγξάθνπο θαη Μ.Μ.Δ. αιιά παξαπέκπνπλ απηνχο ζηελ 

αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Δ.Σ.Α.Α.. 

11) Δπηζεσξνχλ ηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ, ελεξγψληαο πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά πξνο απνθπγή θάζε 

είδνπο δεκηάο απφ πηζαλή βιάβε (π.ρ. δηαξξνέο λεξνχ, ππξθαγηάο θ.ι.π.). ε πεξίπησζε κεγάιεο έθηαθηεο 

βιάβεο θαη εθφζνλ εθ ησλ πξαγκάησλ είλαη αδχλαηε ε απνθαηάζηαζε απηήο, ν επί ηεο ππεξεζίαο θχιαθαο 

εηδνπνηεί ακέζσο ηελ Αλάδνρν θαη εθείλε κε ηε ζεηξά ηεο αξκνδίσο. Δηδηθφηεξα  ην Πξνζσπηθφ ηεο 

Αλαδφρνπ πνπ εθηειεί απνγεπκαηηλή ή βξαδηλή ππεξεζία, ειέγρεη φινπο ηνπο νξφθνπο, θιπ θαη ζβήλεη, 

φπνπ ππάξρνπλ, ηα αλακκέλα θψηα, αλεκηζηήξεο, ζεξκαληηθά ζψκαηα, θιείλεη δε φια ηα  παξάζπξα, ηδίσο 

απηά πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειφ χςνο απφ ην έδαθνο ή είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε ζ’ απηά. 

12) Απαγνξεχεηαη ζηνπο θχιαθεο λα αλνίγνπλ ηελ θεληξηθή ζχξα ηνπ θηηξίνπ ηνπ θαη λα επηηξέπνπλ ηελ 

είζνδν ζε θαλέλα, εθηφο εάλ έρνπλ εηδνπνηεζεί πξνο ηνχην. Δθφζνλ ππάξμεη έθηαθηε αλάγθε εηζφδνπ 

αηφκνπ, ηφηε απηή γίλεηαη κε πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν. 

13) Πξηλ ην ηέινο ηεο Τπεξεζίαο ηνπο, πξέπεη λα εθηεινχλ πάιη έλα γεληθφ έιεγρν ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ 

(εζσηεξηθψλ & εμσηεξηθψλ) ηεο πεξηκέηξνπ, επηθνηλσληψλ, ξεχκαηνο, χδαηνο, ζπξψλ, παξαζχξσλ θαη 

ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

14) Τπνρξενχληαη λα παξακέλνπλ ζπλέρεηα θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο βάξδηάο ηνπο θαη κέρξη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ άιιν θχιαθα, κέζα ζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ, απαγνξεπνκέλεο ηεο εμφδνπ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν παξά κφλν ζε έθηαθηε αλάγθε θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζνπλ ηα εληεηαικέλα 

φξγαλα ηνπ Δ.Σ.Α.Α.. 

15) Τπνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπο γηα ηελ νξζή ζπλέρηζε ηεο θχιαμεο ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Η παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο, ε ελαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αλαδφρνπ πιένλ απηψλ πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ρσξίο ηελ γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαδφρνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο
 – ΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Η Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα ην απφ απηήλ ρξεζηκνπνηνχκελν ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ, 

φζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο, ηηο ηπρφλ εηζθνξέο πξνο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, γηα ηπρφλ επηδφκαηα αδείαο 

θαη νπδεκία ζρέζε δελ ζα δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ηεο Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δ.Σ.Α.Α.. 

Δπίζεο, ε Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ χπαξμε αλαπιεξσκαηηθήο βάξδηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πεξίπησζε 

αλάγθεο. 
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Η Αλάδνρνο δειψλεη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη αλαιακβάλεη πάζα επζχλε Αζηηθή θαη Πνηληθή δπλάκελε 

λα πξνθχςεη εμ αηηίαο ηεο πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ησλ θπιάθσλ ηεο. 

 

Η Αλάδνρνο είλαη πξνζσπηθά θαη εηο νιφθιεξν ππεχζπλε λα απνδεκηψζεη ην Δ.Σ.Α.Α. γηα θάζε δεκηά πνπ 

απηφ ζα ππνζηεί εθ δφινπ ή εμ ακειείαο ηεο Αλαδφρνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ εθ ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο ππνρξεψζεσλ ηεο, ηεο Αλαδφρνπ επζπλνκέλεο επίζεο ζε 

απνδεκίσζε ηνπ Δ.Σ.Α.Α. γηα θάζε ακέιεηα απηνχ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη γηα «ειαθξά» 

αθφκε πεξί ηελ εθηέιεζε ηνπ δηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αλαηηζεκέλνπ ζ’ απηήλ έξγνπ. 

 

  Δπίζεο ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη φξνη: 

     

1. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010, 

i) Η Αλάδνρνο παξαζέηεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

- Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ αλέξρεηαη ζε…………... 

-  Οη εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο είλαη………………. 

- Οη εξγαδφκελνη ππάγνληαη ζηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο………… 

- Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ 

αλέξρεηαη ζε…….. 

- Σν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά αλέξρεηαη ζε….. 

ii) Η Αλάδνρνο δεζκεχεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο 

θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

θηλδχλνπ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ φξσλ, ζα θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε κε ηελ Αλάδνρν 

θαη ζα απνξξηθζεί ε δαπάλε πιεξσκήο. 

 

2. Η Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πεξί θαηαβνιήο ησλ 

λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ 

ηελ νηθεία ..Δ., ηεο ηήξεζεο ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, ησλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ, ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, θ.ι.π.. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ φξσλ, ζα 

θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε κε ηελ αλάδνρν (ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 30440/08-05-2006, νηθ. 31262/16-11-2006 

θαη  νηθ. 30253/06-02-2009 έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο – λπλ 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο).  
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3.Μαδί κε ην ηηκνιφγην ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο ε Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

α)  Μηζζνδνηηθή θαηάζηαζε ηνπ κήλα. 

β) Απνδφζεηο ππέξ ηξίησλ ( Ι.Κ.Α., θ.ι.π.) ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία (ζρεηηθέο απνδείμεηο). 

4.Οη εξγαδφκελνη δελ ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη πέξαλ ηνπ νθηαψξνπ θαη ε θχιαμε ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεηαη ζε 

ζηαζεξή βάζε απφ ζπγθεθξηκέλα άηνκα. 

5.Τπφινγνο έλαληη ηνπ Δ.Σ.Α.Α. γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ζα είλαη ν/ε θ…………….. 

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζνχλ νη φξνη ηεο ζχκβαζεο απηφκαηα ζα θαηαγγειζεί απηή θαη ζα θαηαπέζεη ην 

πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζην ζχλνιν ηεο ππέξ ηνπ Δ.Σ.Α.Α..  

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο
 – ΔΓΓΤΗΔΙ 

 

Α. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξέθεηαη ζήκεξα κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο, κεηά ηελ 

θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο. 

 

Β. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

-Η Αλάδνρνο θαηέζεζε ζήκεξα κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο, ηελ ππ’ αξηζκ. 

…………………………………………… εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

εθδνζείζα απφ ηελ ………………………………κε εκεξνκελία ………………….. γηα πνζφ………. επξψ, 

πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνκίκνπ Φ.Π.Α.. 

 

- Η εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, είλαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο ζηελ Αλάδνρν.  

 

Γ. ΑΦΑΛΙΣΗΡΙΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ 

Η Αλάδνρνο θαηέζεζε ζήκεξα ην……………………………………………………… αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην έλαληη ηνπ Δ.Σ.Α.Α. γηα θάιπςε επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο 

…………………………………………………………………………………………., γηα ηπρφλ δεκίεο, πνπ 

ζα πξνθχςνπλ φπσο θινπή, πιεκκχξα θ.ι.π..  
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ΑΡΘΡΟ 7
Ο
 – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Η ακνηβή ηεο Αλαδφρνπ γηα ηελ θχιαμε επί 24ψξνπ βάζεσο ζε κεληαία βάζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ πξψελ 

Ξελνδνρείνπ ΔΠΔΡΙΑ νξίδεηαη ζε ………… επξψ, πιένλ ΦΠΑ 23% (……….... επξψ), δειαδή ζπλνιηθά 

…………..… επξψ κεληαίσο, αθνχ παξαθξαηεζνχλ νη πξνβιεπφκελεο λφκηκεο θξαηήζεηο.   

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
 – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Η ακνηβή ζα θαηαβάιιεηαη θάζε κήλα θαη εθ’ φζνλ ππάξρεη βεβαίσζε ηεο ππεξεζίαο φηη εθηειέζηεθε ε 

θχιαμε θαη ηηκνιφγην εμνθιεκέλν ή απφδεημε εμνθιήζεσο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη  εθ’ φζνλ ην έληαικα 

πιεξσκήο επηζηξέςεη ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

2. Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ 

Κ.Π.Γ. (118/07). 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
 – ΠΡΟΩΡΗ ΛΗΞΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Σν Δ.Σ.Α.Α. δηθαηνχηαη λα δεηήζεη κνλνκεξψο θαη θαηά ηελ απφιπηε θαη αλεμέιεγθηε θξίζε ηνπ ηελ 

πξφσξε ιήμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ρσξίο ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηεο Αλαδφρνπ πέξαλ ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ, κεηά απφ πξνεγνχκελε έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Αλαδφρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο
 – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ – ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ 

1. Γηα θάζε δηαθσλία ή δηαθνξά νπνηαζδήπνηε θχζεσο πνπ ηπρφλ ππάξμεη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, 

ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ αθνξά ζην παξφλ, ζα γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπλαηλεηηθήο επηιχζεσο κεηαμχ 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

2. Δθφζνλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ζπλαηλεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, απηή ζα επηιχεηαη κε πξνζθπγή ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηα Διιεληθά Πνιηηηθά Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ, ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ 

νπνίσλ ππφθεηηαη ε παξνχζα ζχκβαζε. 

 

     Απηά ζπκθσλήζεθαλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ θαη γηα επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο ηνπο ζπληάρζεθε 

θαη ππνγξάθεθε ε παξνχζα χκβαζε ζε (3) ηξία πξσηφηππα θαη έιαβε απφ έλα ην θάζε ζπκβαιιφκελν 

κέξνο, ελψ ην ηξίην ζα θαηαρσξεζεί ζην αξρείν ζπκβάζεσλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α.. 

 

                                                                    ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

                     ΓΙΑ ΣΟ Δ.Σ.Α.Α.                                                                           ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

 


