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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα ,   16/10/2014     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Αριθ. Πρωτ. 232994 

                 

 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                     

                                        (Ε.Τ. Α. Α.) 

 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                              ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ                                          

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών                            ΠΡΟΣ:        ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑ       : Προµηθειών              

Ταχ.  ∆/νση    : Μάρνη 22-104 33 ΑΘΗΝΑ                          

Πληροφορίες  : Β. Πολίτη / Ε. Κατσαριώτη                      

Τηλέφωνο      : 210-5217 312 / 327            

FAX               : 210-5217 315          

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην ανάθεση του 

έργου της φύλαξης και προστασίας του κτηρίου όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Τοµέα Υγείας 

∆ικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Ηπείρου 64 Αθήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.741,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για χρονικό διάστηµα ενός έτους»  

 
 Σας γνωρίζουµε ότι το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – 

Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58
Α
/3-4-2008) µε έδρα την οδό Μάρνη 

22 Αθήνα, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας µε την υποβολή προσφοράς, για την ανάθεση σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 του έργου της φύλαξης και προστασίας του κτηρίου όπου στεγάζονται οι 

Υπηρεσίες του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Ηπείρου 64 Αθήνα, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.741,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. , για χρονικό διάστηµα ενός έτους, µε τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και µε τη σύναψη σύµβασης. 

 

Κριτήριο για την επιλογή της επιχείρησης που θα αναλάβει το συγκεκριµένο έργο που θα καλύπτει πλήρως 

τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτηµα που ακολουθεί, 

είναι η χαµηλότερη τιµή. 

 

Η σχετική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισµένο φάκελο στα Γραφεία των Ενιαίων Υπηρεσιών 

του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22  Τ.Κ. 104 33 Αθήνα,  2
ος

 όροφος τµήµα Πρωτοκόλλου, µέχρι τη ∆ευτέρα 20 Οκτωβρίου 

2014 και ώρα 10:00 µ.µ., υπόψη του Τµήµατος Προµηθειών (ως ανωτέρω). Η προσφορά θα είναι σε ευρώ και θα 

αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία, ο Φ.Π.Α. και το σύνολο ανά µήνα. Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει όλες 

τις κρατήσεις που αναφέρονται παρακάτω, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Ταµείο.  

 

Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται τα εξής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρονται: 

• Τα στοιχεία της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. 

• Ότι ο προσφέρων αποδέχεται τους όρους της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. 

• Ότι µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος της διαγωνιστικής διαδικασίας στο µειοδότη, 

αυτός οφείλει εντός 5 ηµερών να προσκοµίσει: α) εγγυητική επιστολή ποσοστού 5% επί της 

συνολικής συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. β) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα γ) 

ασφαλιστήριο συµβόλαιο όπως περιγράφεται στο συνηµµένο Παράρτηµα δ) τα στοιχεία του 

νοµίµου εκπροσώπου για την υπογραφή της σύµβασης. 

• Ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό, κλπ) για 

την εκτέλεση της σύµβασης. 

 

 



2 

 

 

2. Επί ποινή αποκλεισµού:: τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως αυτό έχει 

τροποποιηθεί µε το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013: 

• Ο αριθµός των εργαζοµένων στο συγκεκριµένο έργο  

• Οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας  

• Η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι της επιχείρησης (να 

επισυνάπτεται σχετικό αντίγραφο)  

• Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά  

• Τα τετραγωνικά µέτρα φύλαξης που αντιστοιχούν στον εργαζόµενο.  

• Υπολογισµός και αναφορά: 

i. εύλογου ποσοστού διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών 

ii. εύλογου ποσοστού αναλωσίµων  

iii. εύλογου ποσοστού εργολαβικού κέρδους και  

iv. των νοµίµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων.  

 

3. Επί ποινή αποκλεισµού: Ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ενώπιον συµβολαιογράφου, περί 

µη επιβολής σε βάρος της επιχείρησης πράξης επιβολής προστίµου για παραβάσεις της εργατικής 

νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής σοβαρότητας», για το χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από 

το Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών καθαρισµού ή και φύλαξης, σύµφωνα µε την 

παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013. 

 

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης έχει δεσµευτεί µε την υπ’ αριθµ. 49 µε αρ. πρωτ. 228762/14-10-2014 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α:Β2ΒΧΟΡΕ1-ΑΟΟ), µε την οποία δεσµεύτηκε ποσό ύψους 3.741,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ: 0892 «Ασφάλιστρα και Φύλακτρα Ακινήτων» του προϋπολογισµού 

εξόδων Λογαριασµού Παροχών σε Χρήµα  του Ε.Τ.Α.Α. οικον. έτους 2014 και για το επόµενο έτος η εν λόγω δαπάνη 

θα δεσµευτεί από τον αντίστοιχο προϋπολογισµό  έτους 2015. 

 

Επισηµαίνεται ότι οι νόµιµες κρατήσεις που θα βαρύνουν τον Ανάδοχο είναι οι εξής:  

• 3% υπέρ ΜΤΠΥ (επί της καθαρής αξίας τιµολογίου)  

• 2% χαρτόσηµο επί της κράτησης ΜΤΠΥ και 20% ΥΠΕΡ ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου ΜΤΠΥ 

• 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011) 

• τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

• 8% παρακράτηση φόρου παροχής υπηρεσιών (επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων και µετά την 

αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ του ∆ηµοσίου) 

• Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της σύµβασης που θα 

υπογραφεί. 

Επισηµαίνεται ότι, το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως τη σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον 

Ανάδοχο, µε έγγραφη ειδοποίησή του προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. 

µετεγκατάσταση, κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.). Σε αυτή την περίπτωση, καταβάλλονται στον Ανάδοχο µόνο τα 

δεδουλευµένα. 

Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στη διαδικασία, συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των 

όρων της παρούσας πρόσκλησης. Οι βασικοί όροι της παρούσας πρόσκλησης θα αποτελέσουν στοιχεία της 

σύµβασης και θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο του έργου στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε 

αυτήν. 

Πληροφορίες σχετικά µε το συγκεκριµένο έργο παρέχονται από τον Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών του 

Ε.Τ.Α.Α. κο Κούρκουλο Κ.,  Ηπείρου 64 Αθήνα, τηλ: 210-8846390, fax: 210-8814398 και από το Τµήµα 

Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 1
ος

 όροφος, κα Κατσαριώτη Ε. και κα Πολίτη Β. τηλ: 210-

5217327 και 210-5217312 αντίστοιχα, fax: 210-5217315. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ &  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εκτέλεση του έργου της φύλαξης και προστασίας του κτηρίου όπου στεγάζονται οι 

Υπηρεσίες του Τοµέα Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Ηπείρου 64 Αθήνα, εσωτερικά και µε 

την επόπτευση του περιβάλλοντος χώρου µε διάθεση ενός (1) φύλακα σε πενθήµερη βάση (από ∆ευτέρα έως και 

Παρασκευή), τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 06:30 έως 14:30 σύµφωνα µε την πιο κάτω περιγραφή: 

 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

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

εξασφαλίζεται µε απόλυτη επιτυχία η ασφαλής φύλαξη του κτιρίου στην Αθήνα και αναλαµβάνει την επί 

8ωρου βάσεως φύλαξη και προστασία αυτού (χρησιµοποίηση ενός φύλακα το 8ωρο) µε φύλακα, είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνη γι’ αυτό, καθώς και για κάθε ζηµιά που τυχόν ήθελε προκύψει εξαιτίας αργοπορίας 

προσέλευσης του αντικαταστάτη φύλακα. 

- Ο Ανάδοχος διαθέτει κέντρο λήψεως σηµάτων 24ωρου λειτουργίας και η επικοινωνία γίνεται µε ασύρµατο. 

Προκειµένου περί κακόβουλης εξωτερικής ενέργειας, ενεργεί αναλόγως έχοντας την ευθύνη για τη µη έγκαιρη 

ειδοποίηση των αρµοδίων Αρχών. 

- Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα δηλώνει ότι το προσωπικό που χρησιµοποιεί για τη φύλαξη του κτιρίου, θα έχει τα 

κατωτέρω χαρακτηριστικά: 

� Θα έχει την κατάλληλη φυσική κατάσταση και την κατάλληλη εκπαίδευση 

� Θα είναι ενδεδυµένο µε την ειδική στολή του Αναδόχου. 

� 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 κτηρίου, επί 8ωρου βάσεως. 

� 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. και θα αποµακρύνει αυτούς, σύµφωνα  µε τις εντολές  που του έχει δώσει ο 

Εργοδότης. 

� Επίσης, δεν επιτρέπει την είσοδο κανενός ατόµου ξένου προς το Ε.Τ.Α.Α..  

� Οφείλει να απαντά µε ευγένεια στις τηλεφωνικές κλήσεις και χωρίς σχόλια να παρέχει τυχόν πληροφορίες, 

εφόσον µπορεί. 

� ∆εν επιτρέπει την παραµονή εντός του θυρωρείου – φυλακίου κανενός ξένου ατόµου, καθώς και 

αντικειµένων, που θα του ζητηθεί να αφήσουν για φύλαξη. 

� Οφείλει να παρέχει γενικές πληροφορίες σε όποιον του το ζητήσει και αν δεν µπορεί, τότε τον παραπέµπει 

στο αρµόδιο γραφείο. 

� ∆εν επιτρέπει τη χρήση των τηλεφώνων του θυρωρείου από τρίτους και ο ίδιος τα χρησιµοποιεί για 

υπηρεσιακούς λόγους. 

� ∆εν επιτρέπει την έξοδο κανενός είδους υλικού του κτηρίου, εάν αυτό δεν συνοδεύεται µε την ειδική άδεια 

εξαγωγής υλικών. 

� Σε περίπτωση ληστείας ή οποιασδήποτε δολιοφθοράς, θα στέλνει µε ειδικό όργανο µε το οποίο είναι 

υποχρεωµένος ο Ανάδοχος να έχει εφοδιάσει το προσωπικό του, σήµα στον Ανάδοχο, που µε τη σειρά του θα 

ειδοποιεί τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές και θα ενεργεί στη συγκεκριµένη περίπτωση ό,τι επιβάλλεται για 

την αντιµετώπιση της ληστείας ή της δολιοφθοράς, καθώς επίσης και πάσης άλλης παρανόµου πράξεως. 
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� Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ο φύλακας θα δίνει σήµα συναγερµού στον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 

ειδοποιήσει άµεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, υποχρεούται δε, να χρησιµοποιεί τα πυροσβεστικά µέσα του 

κτιρίου (πυροσβεστήρες), τον χειρισµό και τη θέση των οποίων έχει φροντίσει να γνωρίζει πολύ καλά. 

� ∆εν αποµακρύνεται από την θέση του, παρά µόνο εάν υπάρχει σπουδαίος  λόγος. 

� Προβαίνει σε µη τακτικά χρονικά διαστήµατα σε έλεγχο όλων των ορόφων του κτιρίου, πάντα από τις σκάλες 

και όχι κάνοντας χρήση των ανελκυστήρων. 

� 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. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

 

Αποστολή των  φυλάκων του Αναδόχου θα είναι: 

- Ο έλεγχος της λειτουργίας των επικοινωνιών και σε περίπτωση βλάβης, η άµεση ενηµέρωση του Αναδόχου 

και του Εργοδότη (αρµόδια υπηρεσία). 

- Ο έλεγχος της ύπαρξης παροχής ρεύµατος και ύδατος, καθώς και η καλή λειτουργία των συστηµάτων 

ασφαλείας του υπό φύλαξη κτιρίου. 

- Ο έλεγχος των χώρων του κτιρίου για να µην συσσωρεύονται υλικά τα οποία µπορούν να αποτελέσουν εστίες 

πυρκαγιάς. 

-  Η επισήµανση αντικειµένων που δεν εναρµονίζονται µε το περιβάλλον, η ειδοποίηση του Αναδόχου, ο οποίος 

υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα την Αστυνοµία, καθώς και τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α.  

- Η προστασία του φυλασσόµενου κτιρίου από τυχόν δολιοφθορά, βανδαλισµό, πυρκαγιά. 

- Η παροχή βοήθειας της αστυνοµίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, στην έρευνα των χώρων του κτιρίου. 

- Η διενέργεια διακριτικού ελέγχου των εισερχοµένων στο κτίριο. 

- Η µη παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σε δηµοσιογράφους και Μ.Μ.Ε. αλλά η παραποµπή αυτών στην 

αρµόδια ∆ιεύθυνση του Ε.Τ.Α.Α. 

- Η επιθεώρηση των χώρων του κτηρίου, 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 τον Ανάδοχο και εκείνος µε τη σειρά του, αρµοδίως όποια άτοµα ή Υπηρεσίες προβλέπεται.  

- Πριν το τέλος της υπηρεσίας του, ο φύλακας οφείλει να εκτελεί πάλι ένα γενικό έλεγχο των χώρων του 

κτηρίου (εσωτερικών & εξωτερικών), της περιµέτρου, επικοινωνιών, ρεύµατος, ύδατος, θυρών, παραθύρων 

και λοιπών εγκαταστάσεων. 

 

 

3. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1) Ο φύλακας/φύλακες θα ελέγχονται από την εταιρεία και από το Ταµείο, το οποίο θα µπορεί ανεξάρτητα 

συγκεκριµένης ή όχι αιτίας να απαιτεί αλλαγή των φυλάκων, εάν κατά τη γνώµη του Ταµείου δεν αποδίδουν τα 

αναµενόµενα. 

2) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις που θα γίνονται από το Ταµείο για τα 

άτοµα που θα χρησιµοποιεί στη φύλαξη των κτηρίων. Οφείλει δε, να χρησιµοποιεί άτοµα της απολύτου εµπιστοσύνης 

του Ε.Τ.Α.Α., προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεργασία µεταξύ φυλάκων - προσωπικού και ασφαλισµένων. 

3) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την εκτέλεση του έργου, να συνεργάζεται µε τον Εργοδότη και να 

συµµορφώνεται µε τις τυχόν παρατηρήσεις του, χωρίς να δικαιούται να υποκαταστήσει, εκχωρήσει, ή χρησιµοποιήσει 

κλπ άλλον (υπεργολάβο) στην εκτέλεση του έργου.  

4) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στον Εργοδότη τα στοιχεία του φύλακα  που θα χρησιµοποιήσει 

για την εκτέλεση του έργου, µε αντίγραφο του ποινικού του µητρώου. Ο φύλακας θα πρέπει  απαραίτητα  να είναι 

πολίτης  κρατών  µελών  της Ε.Ε.  

5) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να αποτρέπονται ζηµιές ή δυστυχήµατα 

στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο από πράξεις ή παραλείψεις του, ως µόνος υπεύθυνος για ατύχηµα που µπορεί 

να συµβεί από αυτό τον λόγο. 

6) Ο 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 



5 

 

(κλαδική) Σ.Σ.Ε., της τήρησης του νόµιµου ωραρίου, των διατάξεων της ασφαλιστικής 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 τον Ανάδοχο και θα επιβληθούν σε αυτόν οι προβλεπόµενες από 

το νόµο κυρώσεις. Επισηµαίνεται επίσης ότι σύµφωνα µε το άρθρο 68 του ν. 3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013, όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου 

του αποδέκτη των υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του ανωτέρω άρθρου κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή.  

7) Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το υπαλληλικό του προσωπικό, όσον αφορά τις αµοιβές, τις 

τυχόν εισφορές προς ασφαλιστικούς οργανισµούς, τα τυχόν επιδόµατα αδείας και ουδεµία σχέση δεν θα 

δηµιουργείται µεταξύ του προσωπικού αυτού του Αναδόχου και του Ε.Τ.Α.Α. Επίσης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την 

ύπαρξη αναπληρωµατικής βάρδιας του προσωπικού σε περίπτωση ανάγκης. 

8) Ο Ανάδοχός έχει την υποχρέωση κάλυψης γενικής αστικής ευθύνης έναντι του Ταµείου, µέχρι του ποσού των 

3.000.000 ΕΥΡΩ ως ανώτατο όριο κατά έτος, για τυχόν ζηµίες που θα προκύψουν, όπως κλοπή, πληµµύρα κ.λ.π. 

9) Σε περίπτωση πληµµελούς ή ατελούς εκτέλεσης των πιο πάνω καθηκόντων του Αναδόχου, ο Εργοδότης θα 

µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη  σύµβαση που θα υπογραφεί, οπότε αυτή θα λύεται αυτοδικαίως και θα αναθέτει 

τις εργασίες σε άλλον ανάδοχο. 

10) Ο Ανάδοχος είναι προσωπικά και εις ολόκληρο υπεύθυνος να αποζηµιώσει το Ε.Τ.Α.Α. για κάθε ζηµιά που 

αυτό θα υποστεί εκ δόλου ή εξ αµελείας του Αναδόχου ή των προσώπων που χρησιµοποιεί για την εκπλήρωση των εκ 

της παρούσας συµβάσεως υποχρεώσεών του, ευθυνόµενου επίσης σε αποζηµίωση του Ε.Τ.Α.Α. για κάθε αµέλεια 

αυτού ή των προσώπων που χρησιµοποιεί.  

11) Ο Ανάδοχος θα δηλώσει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αναλαµβάνει πάσα ευθύνη αστική και ποινική, δυναµένη να 

προκύψει εξαιτίας της πληµµελούς εκτέλεσης των καθηκόντων των φυλάκων του. 


