
ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

& Ε.∆.Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4  

 

 

Στην Αθήνα σήµερα 17/12/2014  ηµέρα Τετάρτη, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: 

 

Α) Αφενός του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), που 

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33, ΑΦΜ: 998146384 ∆ΟΥ: ∆’ ΑΘΗΝΩΝ και νόµιµα 

εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του κ. Αντώνιο Σελλιανάκη,  (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και 

 

Β) Αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία «MEGA SPRINT GUARD Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   µε δ.τ. «MEGA SPRINT GUARD 

A.E.»  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 1
ο 
χλµ Λαγκαδά - Σοχού, Τ.Κ. 572 00, τηλ: 23940-25818, Fax: 23940-

20142,  Α.Φ.Μ. 800178001, ∆.Ο.Υ. Λαγκαδά και εκπροσωπείται νόµιµα δυνάµει του από 12.12.2014  

Πρακτικού του ∆.Σ. της εταιρείας από τον κ. Παπαδάτο ∆ηµήτριο του Σπυρίδωνα, κάτοικο *******, µε 

Α.∆.Τ. ** ****** που εκδόθηκε από το Τ.Α. *********** την **
η
.**.**** (στο εξής θα αποκαλείται 

«Ανάδοχος»),  

 

συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο
 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Εργοδότης, σύµφωνα µε: 

 

I. την απόφαση επί του  23
ου

  θέµατος της 323
ης

  /11.12.2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε 

Α∆Α :  6ΝΓ6ΟΡΕ1-ΜΕΙ (Α∆ΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήµατος: 14REQ002474078) 

 

II. την υπ’ αριθµ. 359 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµ.  πρωτ. 86360/09.12.2014 για τη 

πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του κλάδου 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. K.A.E.: 0439.000, Οικ. Έτους 2014 «Λοιπές αµοιβές Ν.Π. που 

εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ΚΣ», µε Α∆Α: 7Π5ΤΟΡΕ1-ΤΨΦ. 

III. την απόφαση επί του 14
ου

 θέµατος της 322
ης

 /04.12.2014 απόφασης του ∆Σ του ΕΤΑΑ εγκρίθηκε 

και ο επιµερισµός της προϋπολογισθείσας δαπάνης των 7.800,00 €,  σε 2.600,00 €  για το έτος 2014 

και 5200,00€ για το 2015. 

IV. την απόφαση επί του 11
ου

 θέµατος της 320
ης

 /20.11.2014 συνεδρίασης του ∆Σ του ΕΤΑΑ, µε την 

οποία µεταξύ άλλων εγκρίθηκε η ανάθεση, για λόγους σπουδαιότητας, των υπηρεσιών φύλαξης της 

κεντρικής υπηρεσίας των Τοµέων Μηχανικών & Ε∆Ε, επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 -  Αθήνα σε 

εταιρεία,  µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για χρονικό διάστηµα 3 µηνών και µέχρι του 

συνολικού ποσού των 7.800,00 €. (Α∆ΑΜ πρωτογενούς αιτήµατος: 14REQ002473975) 

V. την υπ΄αριθµ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 293707/9.12.2014 προσφορά του Αναδόχου  

 

VI. Τις διατάξεις του άρθρου 68  του ν. 3863/2010,  όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το 

άρθρο 22 του ν. 4144/2013, 

 

αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει το έργο της φύλαξης – προστασίας του  κτηρίου που 

στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες  των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού 

Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα. 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
 – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

H διάρκεια της παρούσας σύµβασης σύµφωνα µε την απόφαση επί του  23
ου

 θέµατος της 323
ης

  

/11.12.2014 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. συµφωνείται για το χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί 

µέχρι την  ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για την ετήσια ανάθεση του ίδιου έργου. Το 

διάστηµα αυτό δεν µπορεί να υπερβεί το ένα τρίµηνο,  µε ηµεροµηνία έναρξης  την εποµένη της έγγραφης 

ανακοίνωσης της ανάθεσης στον ανάδοχο. Η έγγραφη ανακοίνωση στον Ανάδοχο έγινε την Παρασκευή 

12.12.2014 µε το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 300173/12.12.2014 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 



2 

 

Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. Συνεπώς ως ηµεροµηνία έναρξης αυτής, καθορίζεται  η  

15η.12.2014.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο
 –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

  

Η φύλαξη – προστασία του  κτηρίου που στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες  των Τοµέων Μηχανικών 

& Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα, θα παρέχεται καθηµερινά κατά τις 

εργάσιµες µέρες από  ένα φύλακα στην κεντρική είσοδο της υπηρεσίας,  µεταξύ των ωρών 6.30 έως 

20.00 και ένα φύλακα στον 1
ο
 όροφο, όπου στεγάζεται το κεντρικό Ταµείο µεταξύ των ωρών 8.00 έως 

14.00  και ειδικά τις ηµέρες ∆ευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη, θα παρέχει υπηρεσίες στον 2
ο
  όροφο (∆/νσεις 

Συντάξεων και Εισφορών), µεταξύ των ωρών 11.00 έως 13.00  και θα περιλαµβάνει επίσης  24ωρη 

σύνδεση του υπάρχοντος συστήµατος συναγερµού, µε το κέντρο λήψης και αποστολής σηµάτων του 

αναδόχου, για όλη τη χρονική περίοδο της φύλαξης, για να παρακολουθούνται και ενεργούνται όλα τα 

σήµατα του επί 24ώρης βάσης, όλες τις ηµέρες του χρόνου από το σταθµό του Αναδόχου. 

Οι φύλακες θα ελέγχουν τους  εισερχόµενους  στο κτήριο και στα γραφεία του Ταµείου. Επίσης στις 

υποχρεώσεις των φυλάκων συµπεριλαµβάνεται και η περιπολία και για το λόγο αυτό από κάθε σηµείο από 

το οποίο πρέπει να περνάει ο φύλακας κατά την περιπολία, θα τοποθετηθεί ένα strip  και αυτός µέσω µίας 

συσκευής ανάγνωσης που θα φέρει, θα καταγράφει την ηµεροµηνία, την ώρα και το σηµείο ελέγχου. Ο 

απαραίτητος εξοπλισµός για τον παραπάνω έλεγχο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Κάθε 10 ηµέρες ο Ανάδοχος θα στέλνει κατάσταση µέσω Η/Υ, στην οποία θα φαίνονται όλες οι περιπολίες 

του 10ηµέρου. 

 

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για τη φύλαξη των χώρων του   κτηρίου 

ιδιοκτησίας  του ΕΤΑΑ/ Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε. επί της οδού Κολοκοτρώνη στην Αθήνα , θα έχει τα 

κατωτέρω χαρακτηριστικά: 

• Θα έχει ήθος, εχεµύθεια και θα διαθέτει την κατάλληλη φυσική κατάσταση και την κατάλληλη 

εκπαίδευση. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η δυνατότητα χρονικά  γρήγορης αναγνώρισης του προσωπικού, 

το οποίο υπηρετεί στο χώρο που φυλάσσεται, ώστε να µην προκαλούνται προβλήµατα µε την καθηµερινή 

διαδικασία αναγνώρισής του.  

• Θα είναι ενδεδυµένο µε την ειδική στολή του Αναδόχου. 

 

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Αποστολή του  φύλακα είναι ο έλεγχος των εισερχοµένων στους χώρους του κτηρίου και η προστασία των 

χώρων από κάθε κίνδυνο, κλοπή, ληστεία, ζηµιές, καταστροφές, πληµµύρες κ.λ.π. καθώς και από επίθεση 

τρίτου, όπως και από οιασδήποτε µορφής παρακώλυση της λειτουργίας των υπηρεσιών, που λειτουργούν σε 

αυτούς. Υπό την έννοια ότι οι χώροι αυτοί δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι αφύλακτοι, η αυστηρή 

τήρηση του ωραρίου του  φύλακα είναι στην ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος 

για την έγκαιρη προσέλευση του φύλακα, καθώς και για κάθε ζηµιά που τυχόν ήθελε προκύψει εξαιτίας 

αργοπορίας στην προσέλευση του.  

Αναλυτικότερα το έργο του φύλακα  έχει ως εξής:  

• Θα είναι εγκατεστηµένος  στο σηµείο που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία, ώστε να του 

επιτρέπεται να εποπτεύει τους φυλασσόµενους χώρους, θα βρίσκεται σε διαρκή ετοιµότητα και 

προσοχή, ώστε να µπορεί να επεµβαίνει αµέσως σε περιπτώσεις που θα συµβεί οτιδήποτε σε βάρος των 

φυλασσόµενων χώρων. 

• Θα παρακολουθεί τους εισερχόµενους και αυτούς που παραµένουν άσκοπα στους χώρους, 

θα επεµβαίνει σε περίπτωση που θα διαπιστώνει ύποπτους σκοπούς αυτών, µετά από προηγούµενη 

συνεννόηση µε την αρµόδια Υπηρεσία των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. και θα 

αποµακρύνει αυτούς, σύµφωνα  µε τις εντολές  που θα του δοθούν από  το Ταµείο. 

• Οφείλει να απαντά και να παρέχει µε ευγένεια και χωρίς σχόλια ( και τηλεφωνικά εφόσον 

απαιτείται από την Υπηρεσία), γενικές πληροφορίες σε όποιον του το ζητήσει και αν δεν µπορεί, τότε 

να τον παραπέµπει στο αρµόδιο Τµήµα ή ∆ιεύθυνση. 
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• Σε περίπτωση ληστείας ή οποιασδήποτε δολιοφθοράς, θα στέλνει σήµα στον Ανάδοχο, µε 

ειδικό όργανο,  µε το οποίο είναι υποχρεωµένος ο Ανάδοχος να έχει εφοδιάσει το προσωπικό του και ο  

Ανάδοχος µε τη σειρά του θα ειδοποιεί τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές. Παράλληλα ο φύλακας θα 

ενεργεί στη συγκεκριµένη περίπτωση ό,τι επιβάλλεται, για την αντιµετώπιση της ληστείας ή της 

δολιοφθοράς, καθώς επίσης και πάσης άλλης παρανόµου πράξεως. 

• Σε περίπτωση πυρκαγιάς, θα δίνει σήµα συναγερµού στον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 

να ειδοποιήσει άµεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επιπλέον ο φύλακας υποχρεούται να χρησιµοποιεί 

τα πυροσβεστικά µέσα του κτηρίου (πυροσβεστήρες), τον χειρισµό και τη θέση των οποίων έχει 

φροντίσει να γνωρίζει πολύ καλά. 

• Θα ελέγχει την  λειτουργία  των επικοινωνιών και σε περίπτωση βλάβης, να ενηµερώνει 

άµεσα τον Ανάδοχο και τον Εργοδότη (αρµόδια υπηρεσία). 

• Θα ελέγχει την  ύπαρξη παροχής ρεύµατος και ύδατος, καθώς και τη καλή λειτουργία του  

συστήµατος ασφαλείας των υπό φύλαξη χώρων.   

• Θα διενεργεί προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των φυλασσόµενων χώρων, 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 εξάλειψη αυτής και η 

αποκατάσταση της καλής λειτουργίας, ο φύλακας ειδοποιεί αµέσως την εταιρεία η οποία µε τη σειρά 

της, αρµοδίως την Υπηρεσία.  

• Θα ελέγχει τους χώρους για να µην συσσωρεύονται υλικά τα οποία µπορούν να 

αποτελέσουν εστίες πυρκαγιάς. 

• Θα εντοπίζει αντικείµενα που δεν εναρµονίζονται µε το περιβάλλον, θα ειδοποιεί τον  

Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα την Αστυνοµία, καθώς και την αρµόδια υπηρεσία 

του Ε.Τ.Α.Α.  

• Θα προστατεύει τους φυλασσόµενους χώρους από τυχόν δολιοφθορά, βανδαλισµό, 

πυρκαγιά. 

• Θα παρέχει άµεση βοήθεια  σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, στην Αστυνοµία κατά τη 

διεξαγωγή έρευνας στους χώρους της Υπηρεσίας. 

• Θα διενεργεί  διακριτικό έλεγχο των εισερχοµένων στην Υπηρεσία. 

• ∆εν θα  παρέχει  οποιαδήποτε πληροφορία  ή δήλωση  σε δηµοσιογράφους και γενικότερα 

στα Μ.Μ.Ε., αλλά θα τους παραπέµπει στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Ε.Τ.Α.Α. 

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

φυλασσόµενων χώρων, των επικοινωνιών, του ρεύµατος, ύδατος και λοιπών εγκαταστάσεων. 

• Επίσης, υποχρεούται να παραµένει συνέχεια και καθ’ όλη την διάρκεια της βάρδιάς του, στο 

χώρο που θα του έχει υποδειχτεί από την υπηρεσία για να ασκεί τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του, 

απαγορευµένης της εξόδου ή της αποµάκρυνσης του  για οποιονδήποτε λόγο παρά µόνο σε έκτακτη 

ανάγκη και αφού προηγουµένως ενηµερώσει τα εντεταλµένα όργανα του Ε.Τ.Α.Α. 

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

 Ο  φύλακας υποχρεούται να διατηρεί: 

α.  Βιβλίο συµβάντων όπου θα αποτυπώνονται όλες οι λεπτοµέρειες κάθε είδους συµβάντος.   

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

καθορισµός των στοιχείων εναπόκειται στην επιλογή του Ταµείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο
 – ΕΥΘΥΝΗ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

1. Ο Ανάδοχος διαθέτει την οργάνωση, τα µέσα και το κατάλληλο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται 

µε απόλυτη επιτυχία η ασφαλής φύλαξη των προαναφερθέντων χώρων, καθώς και η προστασία των 

εγκαταστάσεων τους. 

2. Ό Ανάδοχος αναλαµβάνει την δια των φυλάκων του προστασία και φύλαξη των ως άνω χώρων, 

κατά τα χρονικά διαστήµατα  

3.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφοδιάζει το φύλακα µε διάταξη ασύρµατου ποµποδέκτη 

κινδύνου φύλακα, µέσω του οποίου το κέντρο του Αναδόχου  θα δέχεται αµέσως σήµατα, όταν ο 

φύλακας χρειαστεί υποστήριξη. Το κέντρο µε τη σειρά του, θα αποστέλλει αµέσως στην Αστυνοµία 

τη λήψη τέτοιου σήµατος.  
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4. 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. 

5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις που θα γίνονται από τον 

Εργοδότη για το άτοµο που θα χρησιµοποιεί στη φύλαξη των χώρων. Οφείλει δε, να χρησιµοποιεί 

άτοµα της απολύτου εµπιστοσύνης του Ε.Τ.Α.Α., προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεργασία 

µεταξύ φύλακα - προσωπικού και ασφαλισµένων. Ο φύλακας θα ελέγχεται από τον Ανάδοχο και τον 

Εργοδότη, ο οποίος θα µπορεί ανεξάρτητα συγκεκριµένης ή όχι αιτίας να απαιτεί αλλαγή του 

φύλακα, εάν κατά τη γνώµη του (Εργοδότη) δεν αποδίδει τα αναµενόµενα. 

6. 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 να απαραίτητα να είναι πολίτης κρατών µελών της Ε.Ε.  

7. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ύπαρξη αναπληρωµατικής βάρδιας του προσωπικού σε περίπτωση 

ανάγκης. 

8. Ο φύλακας που θα οριστεί από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του παρόντος έργου, θα πρέπει να 

είναι οι ίδιος, σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης, εκτός του χρονικού  διαστήµατος που συµβαίνουν 

έκτακτα περιστατικά (π.χ. αρρώστια, απόλυση, ετήσια  άδεια, το χρονικό διάστηµα της οποίας δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόµενο από τον νόµο) ή τέλος πάντων υπάρχει αντικειµενική 

αδυναµία, η οποία προφανώς επιβάλλει την αντικατάσταση του. Η  πέρα από αυτά  αλλαγή 

προσώπων στη θέση του φύλακα, δεν  είναι αποδεκτή από τον Εργοδότη  Ταµείο ( ∆ιοίκηση και 

Προσωπικό ) και αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου.  

9. 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. 

10. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί µε επιµέλεια, χωρίς διακοπή ή οποιαδήποτε 

καθυστέρηση και σύµφωνα µε τους κανόνες και τη φύση του, το έργο που του ανατίθεται. Σε 

περίπτωση πληµµελούς ή ατελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του Αναδόχου, ο Εργοδότης θα 

µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη παρούσα σύµβαση, κηρύσσοντας συγχρόνως έκπτωτο τον 

Ανάδοχο.  

11. 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. 

12. 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. 

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

του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου, καθώς και 

για οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµιά που θα µπορούσε να συµβεί στο προσωπικό αυτό.  

14. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αναλαµβάνει κάθε ευθύνη αστική και ποινική,  που 

µπορεί  να προκύψει εξαιτίας της πληµµελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του φύλακα του.  

15. 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.  

16. Σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 293707/9-12-2014 προσφορά του Αναδόχου, και τα 

οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε  και συµπληρώθηκε 

µε το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/18.04.2013), τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τη 

σύνταξη της προσφοράς, ο Ανάδοχος παραθέτει τα ακόλουθα  στοιχεία: 

       

- Ο αριθµός των εργαζοµένων που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου: 3 φυσικά πρόσωπα 

- Οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας θα είναι: Καθηµερινά κατά τις εργάσιµες µέρες ένας φύλακας στην 

κεντρική είσοδο της υπηρεσίας,  µεταξύ των ωρών 6.30 έως 20.00 και ένας φύλακας στον 1
ο
 όροφο, 

µεταξύ των ωρών 8.00 έως 14.00   

 -Συλλογική σύµβαση εργασίας που υπάγονται οι εργαζόµενοι: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας (Ε.Σ. 128/05.11.2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ∆ΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

και την τροποποίηση αυτής (Ε.Σ. 136/19.11.2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ∆ΥΤ. ΤΟΜΕΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). 
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- Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των 

εργαζοµένων ανέρχεται σε 1.595,16€ µηνιαίως. 

- Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά ανέρχεται σε 391,77€ 

µηνιαίως. 

-Στην προσφορά έχει  υπολογιστεί ποσό που  αφορά στο διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών, 

αναλώσιµων, εργολαβικού κέρδους, κρατήσεις µηνιαίως υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων:83,07€  

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο
 – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

1. Η αµοιβή του Αναδόχου για τη φύλαξη του κτηρίου, όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία  του 

ΕΤΑΑ/Τοµείς Μηχανικών & Ε.∆.Ε., επί της οδού Κολοκοτρώνη 4 στην Αθήνα, µε τους όρους που 

αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 1 και για το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στο άρθρο 2 της 

παρούσας σύµβασης, ορίζεται στο ποσό των 2.070,00 € πλέον ΦΠΑ 23% µηνιαίως, ήτοι 2.546,10€ 

µηνιαίως συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  
 

2. Οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 

• Κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου. 

• Τέλος χαρτοσήµου 2 % (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 2,4% στο ποσό των κρατήσεων υπέρ του 

Μ.Τ.Π.Υ.  

• Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων & κρατήσεων, της 

αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 N.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 N. 4146/2013 

(Α.90)).  

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

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

• Παρακράτηση φόρου 8% στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω 

κρατήσεων. 

• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης µε 

τον Ανάδοχο. 

Επισηµαίνεται ότι από 01.01.2015 και σε ότι αφορά την υπέρ ΜΤΠΥ κράτηση, θα ισχύσουν οι 

διατάξεις του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85
Α
/07.04.2014) περί κατάργησης αυτού του κοινωνικού πόρου. 

 

Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 8%) περιλαµβάνονται στη συνολική καθαρή 

αξία κάθε τιµολογίου και βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη (Ταµείο). 

 

3. Με την καταβολή του συµβατικού  ανωτέρω ποσού εξοφλούνται όλες ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις κάθε 

είδους του  Αναδόχου  έναντι του Εργοδότη  δυνάµει της παρούσας σύµβασης και ο Εργοδότης ουδεµία 

περαιτέρω υποχρέωση υπέχει έναντι του Αναδόχου. Ρητά συµφωνείται και συνοµολογείται ότι όλες 

ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση της 

παρούσας σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αµοιβών υπαλλήλων, 

προσωπικού, συνεργατών και κάθε είδους προστηθέντων, βοηθών εκπληρώσεως ή άλλων τρίτων προσώπων 

τα οποία χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, των σχετικών ασφαλιστικών 

εισφορών, εξόδων µετακίνησης κ.λπ. βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον Ανάδοχο  και ο 

τελευταίος καµία σχετική αξίωση δεν έχει έναντι του Εργοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο
 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

- Η αµοιβή θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο µηνιαία, ύστερα από την έγκριση του σχετικού εντάλµατος 

πληρωµής από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διενεργεί τον έλεγχο και µε  την 

προϋπόθεση ότι:  

-    Θα  υπάρχει βεβαίωση από την αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, για την καλή εκτέλεση των 

υπηρεσιών του Αναδόχου. 

-    Ο Ανάδοχος θα έχει προσκοµίσει το σχετικό τιµολόγιο, το οποίο θα συνοδεύεται απαραίτητα από 

κατάσταση εξόφλησης των νοµίµων αποδοχών του προσωπικού του, του µήνα που αφορά η πληρωµή 

(παραστατικά εξόφλησης του προσωπικού για τις αποδοχές του τελευταίου µήνα) 
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-  Ο Ανάδοχος θα έχει υποβάλλει κατάσταση αποδόσεων υπέρ τρίτων ( Ι.Κ.Α., κ.λ.π.) των εργαζοµένων 

στην εταιρεία του. 

-    Θα  έχει δηλώσει αριθµό λογαριασµού τραπέζης (ΙΒΑΝ). 

-    Θα έχει προσκοµίσει ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν 

ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

 

1. Ο ανάδοχος έχει καταθέσει την υπ’ αριθµ. 2917551055 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων 

της παρούσας σύµβασης, της Τράπεζας Πειραιώς, ποσού 310,50 €  (ποσό ίσο µε το 5% της συµβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ), µε ηµεροµηνία έκδοσης την 15
η
 ∆εκεµβρίου 2014 και ισχύ έως τις 31.03.2015, η οποία 

θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά τη λήξη της σύµβασης, εφόσον έχει 

εκκαθαρισθεί κάθε οικονοµική εκκρεµότητα µε τον Εργοδότη. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών 

του, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και επιβάλλονται σε αυτόν οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007. 

 

2. Οι εργασίες του αναδόχου που περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση καλύπτονται σύµφωνα µε το υπ΄ 

αριθµ. 2005149054/0003 Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης περιλαµβανοµένης 

Εργοδοτικής και Επαγγελµατικής της εταιρείας ERGO A.A.E.Z.  µε διάρκεια ασφάλισης από την 12
η
 ώρα 

της 30ης.06.2014 έως την 12
η
 ώρα της 30ης.06.2015. Το ασφαλιστήριο αφορά την κάλυψη αστικής ευθύνης 

της αναδόχου εταιρείας, για ζηµιές που τυχόν προξενηθούν σε τρίτους από αµέλεια ή πληµµελή άσκηση των 

καθηκόντων της στο έργο φύλαξης των εν λόγω χώρων.     

- Όριο ευθύνης ανά ζηµιογόνο γεγονός: 5.000.000 € 

- Ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης της εταιρείας: 10.000.000 €   

 

Επειδή η διάρκεια της ασφάλισης πρέπει να ισχύει όσο θα διαρκεί και η παρούσα σύµβαση, ο ανάδοχος 

οφείλει µε την λήξη του ανωτέρω ασφαλιστηρίου συµβολαίου να προβεί στην ανανέωσή του και να 

προσκοµίσει το νέο ασφαλιστήριο στο Ταµείο. 

 

Η σύναψη της ανωτέρω ασφαλιστικής συµβάσεως δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον µε την ασφαλιστική εταιρεία ευθύνη του για αποζηµίωση του Ταµείου και κάθε τρίτου από 

τυχόν ενέργειες ή παραλείψεις αυτού ή των παρ’ αυτού χρησιµοποιούµενων προστηθέντων και υπαλλήλων, 

που προκάλεσαν ζηµία ή βλάβη της υγείας ή και θανάτωση ακόµη οποιουδήποτε ανθρώπου κατά την 

εκτέλεση της συµβάσεως. 

 

Άρθρο 8
ο
 -  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.  Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση για παραβίαση εκ µέρους του 

Αναδόχου των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τη σύµβαση αυτή, καθώς και να αξιώσει την 

καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία του. Επιπλέον, για κάθε παράλειψη ή 

πληµµελή εκτέλεση  στις ανατιθέµενες δια της παρούσας υποχρεώσεις του, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο 

ποινική ρήτρα, που ορίζεται σε 100,00 € για κάθε παράβαση ή πληµµελή εκτέλεση καθηκόντων και θα 

παρακρατείται από τη µηνιαία πληρωµή του. Εάν δε, η παράβαση αφορά το σύνολο των καθηκόντων, τότε η 

ρήτρα θα ανέρχεται στα 1.000 €, ενώ στη συνέχεια ο Εργοδότης θα µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη  

σύµβαση, οπότε αυτή θα λύεται αυτοδικαίως και θα αναθέτει τις εργασίες σε άλλον Ανάδοχο. 

2. 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 (κλαδική) Σ.Σ.Ε., της τήρησης του νόµιµου ωραρίου, των ασφαλιστικών καλύψεων, των όρων 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των παραπάνω 

όρων, θα καταγγελθεί η σύµβαση µε τον Ανάδοχο και θα επιβληθούν σε αυτόν οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από τον ΚΠ∆ ( Π.∆. 118/2007 άρθρο 34).  

 

3. Εάν o Εργοδότης ενηµερωθεί εγγράφως από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του Σώµατος Επιθεώρησης 

Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, για διαπιστωθείσες παραβάσεις του Αναδόχου που αφορούν στην 

αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής 

νοµοθεσίας, καθώς και για τις σχετικές πράξεις επιβολής προστίµου, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 
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3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013, θα καταγγελθεί η σύµβαση µε 

τον Ανάδοχο και θα επιβληθούν οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις. Επίσης, 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 θα 

καταγγέλλεται και θα επιβάλλονται οι πιο πάνω αναφερόµενες κυρώσεις. 

 

4. Ο Ανάδοχος, ήδη έχει υποβάλει την 6543/20.11.2014 ένορκη βεβαίωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 22, παρ. 2, εδάφιο ∆, του ν. 4144/2013, «περί µη επιβολής σε βάρος του πράξεων 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», ενώπιον της συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης κ. Χριστίνας Στρογγύλη - Γκαλιµάνη.  

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
 – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ 

 

1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και 

υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας.  

2. Ο Ανάδοχος  δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Εργοδότη. 

3. Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα νόµιµα 

ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά. 

4. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται όλοι ως 

ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής σχέσης των 

συµβαλλοµένων µερών.  

5. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως την παρούσα σύµβαση, µε έγγραφη ειδοποίηση του 

Αναδόχου προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. µετεγκατάσταση, 

κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.). Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα καταβληθούν στον Ανάδοχο µόνο τα 

δεδουλευµένα. 

6. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης, θα γίνεται προσπάθεια 

συναινετικής επίλυσης µεταξύ των συµβαλλοµένων. Σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια 

∆ικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο, είναι το Ελληνικό. 

 

Το παρόν συµφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε και κατανοήθηκε 

πλήρως το περιεχόµενό του και από τα δύο µέρη, υπογράφηκε από τους συµβαλλόµενους και καθένας από 

αυτούς έλαβε από ένα αντίγραφο, ενώ ένα αντίγραφο τηρείται στο αρχείο συµβάσεων του τµήµατος 

Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. 

 

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.                                                                 Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

                                     

 

 

             ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  

 


