
ΤΜΒΑΖ Νν 16/2011 

ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΟΤ ΦΤΛΑΞΖ ΣΟΤ ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΤ Δ.Σ.Α.Α. 

 

ηελ Αζήλα ζήκεξα 23 Ηαλνπαξίνπ 2012, εκέξα Γεπηέξα, κεηαμύ: 

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

αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα σο «Δξγνδόηεο», πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, ζηελ νδό Μάξλε 22, πνπ 

εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θ. Αξγύξην Εαθεηξόπνπιν θαη 

Β) ηεο εηαηξείαο  . ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ – Γ. ΓΑΝΗΖΛ Ο.Δ. ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ κε δ.η. “ARGOS SECURITY”,  πνπ ζπλνπηηθά ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα 

σο «Αλάδνρνο», πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδό Παλεπηζηεκίνπ 56, Σ.Κ. 10678, ηει. 2103848384, κε Α.Φ.Μ. 

999595925 Α’ Γ.Ο.Τ. Αζελώλ θαη πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ θ. ππξίδσλα Καινγεξόπνπιν ηνπ 

Γεσξγίνπ, πνπ γελλήζεθε ζηελ Καξδίηζα θαη θαηνηθεί ζηελ Κάληδα ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο – Γέξαθα 

Αηηηθήο, νδό Ζνύο 2 θαη Απόιισλνο 45 γσλία, θάηνρν ηνπ ππ’ αξηζκ. ΑΒ 568603/02-03-2007 Α.Γ.Σ. ηνπ 

Α.Σ. Γιπθώλ Νεξώλ θαη Α.Φ.Μ. 024309279, Γ.Ο.Τ. Παιιήλεο, ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. 13102/15-11-

2002 θαηαζηαηηθό ηεο παξαπάλσ Ο.Δ., ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθόινπζα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο
 – ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1. Σν Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθώλ κε ηελ  από 19/09/2011 θαη κε αξηζκό 16/2011 δηαθήξπμε 

ηνπ, πξνθήξπμε δεκόζην αλνηρηό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε 

ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηε θύιαμε ηνπ θηεξίνπ ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθώλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. εζσηεξηθά θαη 

ηελ επόπηεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ (πεξηκεηξηθά θαη ζηνέο), επί 24ώξνπ βάζεσο από εηαηξεία 

θύιαμεο κε δηάζεζε 3 θπιάθσλ επί 24ώξνπ βάζεσο, ζε ηξεηο (3) βάξδηεο ησλ νθηώ (8) σξώλ έθαζηε. Οη 

θύιαθεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ θύιαμε ηνπ θηεξίνπ πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε θπζηθή θαηάζηαζε θαη 

ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

 

2. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξώλ πνπ ζπζηάζεθε λόκηκα, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

136/30-06-2011, Θέκα 19 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α., δηελήξγεζε ηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό κε ηελ 

παξαιαβή δηθαηνινγεηηθώλ θαη απνζθξάγηζε ηερληθώλ πξνζθνξώλ ζηηο 24/10/2011 θαη ε Δπηηξνπή 

Αμηνιόγεζεο Απνηειεζκάησλ ησλ Γηαγσληζκώλ θαη Γηαδηθαζηώλ Γηαπξαγκάηεπζεο πνπ ζπζηάζεθε 

λόκηκα, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 136/30-06-2011, Θέκα 19 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. πξόηεηλε ηελ 

θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ απηνύ ζηελ δεύηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ . ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ – Γ. 
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ΓΑΝΗΖΛ Ο.Δ. ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ κε δ.η. “ARGOS 

SECURITY”, ε νπνία  δηά ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο κε ηελ από 24/10/2011 έγγξαθε πξνζθνξά πνπ 

ππέβαιε γηα ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκό, πξνζέθεξε ην πνζόλ ησλ 73.225,65 επξώ εηεζίσο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνκίκνπ Φ.Π.Α. ή 6.102,14 επξώ κεληαίσο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

λνκίκνπ Φ.Π.Α.. ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλνληαη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη έμνδα. 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 8 θαη κε εκεξνκελία 02/01/2012 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – 

Σ.Α.Ν., κε αξηζκό θαηαρώξεζεο 8 ζην βηβιίν εγθξίζεσο θαη εληνιώλ πιεξσκήο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν., πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιεςε πνζνύ ύςνπο 110.700,00 επξώ ηνπ 

Κ.Α.Δ. 0892 (Αζθάιηζηξα θαη Φύιαθηξα Αθηλήησλ) γηα ην έηνο 2012, ην νπνίν θαιύπηεη ηελ 

πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηε θύιαμε ηνπ θηεξίνπ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. ελώ, ην αλεθηέιεζην ππόινηπν 

ζα κεηαθεξζεί ζην 2013.   

 

3. Σν Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α. κε ηελ κε αξηζκ. 163/05-01-2012, ζέκα 6
ν
 απόθαζή ηνπ επηθύξσζε ην απνηέιεζκα 

ηνπ δηαγσληζκνύ, απνδερόκελν ηελ πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη θαηαθύξσζε ηνύηνλ ζηε δεύηεξε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ αληί ηνπ πνζνύ ησλ 73.225,65 επξώ εηεζίσο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνκίκνπ 

Φ.Π.Α. ή 6.102,14 επξώ κεληαίσο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνκίκνπ Φ.Π.Α., κε ηνπο όξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

4. Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, ην Δ.Σ.Α.Α. – Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθώλ, δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ 

θ. Αξγύξηνπ Εαθεηξόπνπινπ, Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Σ.Α.Α., αλαζέηεη ζηε δεύηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ – Γ. ΓΑΝΗΖΛ Ο.Δ. ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΑΦΑΛΔΗΑ κε δ.η. “ARGOS SECURITY”, όπσο εθπξνζσπείηαη ζην παξόλ θαη απηή αλαιακβάλεη ηε 

θύιαμε ηνπ θηεξίνπ ηνπ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθώλ ηνπ Δ.Σ.Α.Α., όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ από 

19/09/2011 δηαθήξπμε κε αξηζκό 16/2011 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην παξάξηεκα Α απηήο, αληί ηεο 

πξνζθεξζείζαο ηηκήο ησλ 73.225,65 επξώ εηεζίσο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνκίκνπ Φ.Π.Α. ή 

6.102,14 επξώ κεληαίσο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνκίκνπ Φ.Π.Α. θαη κε ηνπο ινηπνύο όξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ε δεύηεξε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ δηά ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο.          

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
 –ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Σν Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. αλαζέηεη ζηελ αλάδνρν ηελ θύιαμε θαη πξνζηαζία επί 24σξνπ βάζεσο ηνπ θηηξίνπ 

ηνπ, ζηελ νδό σθξάηνπο αξ. 53 - Οκόλνηα. 
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                                   Α. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

   1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ 

               Δκβαδόλ (m2)         931,00 

                                         Πξόζνςε (m2) 61,60: 33,80 επί ηεο νδνύ σθξάηνπο. 

                                                                              27,80  επί ηεο νδνύ Εήλσλνο. 

 

  2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΣΗΜΑΣΟ 

       Δίδνο:   Απηνηειέο Αθίλεην           Πεξηγξαθή:  Δπηαόξνθν θηίξην κε ππόγεην 

       Δπηθάλεηεο: ( m2) :               Τπόγεην : 899,00 

                                                     Ηζόγεην   :899,00         Καζαξή επηθάλεηα:684,00 

                                                                                     Δπηθάλεηα ηνάο:  215,00   

                                                     Όξνθνη  :4.714,00 

 

        Υξήζε: Δπαγγεικαηηθή ηέγε 

        Αμηνπνίεζε: ΗΓΗΟΥΡΖΖ / ΔΚΜΗΘΩΖ 

        Υαξαθηεξηζκόο;  ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟ 

 

B. ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Σν Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. δηαζέηεη κπνπηόλ ζπλαγεξκνύ ζην γθηζέ ζπλαιιαγώλ θαη θέληξν ζπλαγεξκνύ κε 

ζεηξήλα. 

Θα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην εγθαηεζηεκέλν ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο (θάκεξεο-

κόληηνξ) ζε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ (νηθόπεδν - θεληξηθή είζνδνο -

Σακεία). 
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ΑΡΘΡΟ 3
Ο
 –ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ παξνύζα ζύκβαζε έρεη δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο, αξρνκέλε από ηελ 31/01/2012 ηελ 12.00 κεζεκβξηλή θαη 

ιήγνπζα ηελ 12.00 κεζεκβξηλή ηεο 31/01/2013.  

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο
 – ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ζ Αλάδνρνο, δειώλεη όηη δηαζέηεη ηελ νξγάλσζε, ηα κέζα θαη ην θαηάιιειν πξνζσπηθό ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη κε απόιπηε επηηπρία ε αζθαιήο θύιαμε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. ζηελ Αζήλα θαη 

αλαιακβάλεη ηελ επί 24σξνπ βάζεσο θύιαμε θαη πξνζηαζία απηνύ (ρξεζηκνπνίεζε ηξηώλ θπιάθσλ ην 

24σξν ζε ηξεηο βάξδηεο) κε θύιαθεο, είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλε γη’ απηό, απνθιεηζηηθά ππεύζπλε γηα ηε 

ζσζηή θαη έγθαηξε αληηθαηάζηαζε ησλ θπιάθσλ αλά βάξδηα θαζώο θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρόλ ήζειε 

πξνθύςεη εμ αηηίαο αξγνπνξίαο πξνζέιεπζεο ηνπ αληηθαηαζηάηε θύιαθα. 

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

αζύξκαην. Δληόο κελόο από ηεο ππνγξαθήο ηεο παξνύζεο ε Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα επεθηείλεη ην 

ξαδηνδίθηπν ηεο ζηελ πεξηνρή ησλ Αζελώλ άιισο ζα  θαηαγγέιιεηαη θαη ζα ιύεηαη ε ζύκβαζε αδεκίσο γηα 

ηνλ εξγνδόηε. Πξνθεηκέλνπ πεξί θαθόβνπιεο εμσηεξηθήο ελέξγεηαο, ελεξγεί αλαιόγσο έρνληαο ηελ επζύλε 

γηα ηε κε έγθαηξε εηδνπνίεζε ησλ αξκνδίσλ αξρώλ. 

    Δηδηθόηεξα ε Αλάδνρνο δειώλεη όηη ην πξνζσπηθό πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε θύιαμε ηνπ θηηξίνπ ηνπ 

Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. 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 Αλαδόρνπ. 

3) Θα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηά ηξόπν πνπ λα κελ πξνθαιείηαη θαλελόο είδνπο δπζθνξία ή θίλδπλνο 

ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν., δείρλνληαο ηνλ αλάινγν ζεβαζκό. 

4) Θα είλαη εγθαηαζηεκέλν ζε ηέηνην ζεκείν ηνπ Σ.Ν. ώζηε λα ηνπ επηηξέπεηαη λα επνπηεύεη ην ρώξν 

(εζσηεξηθό & πεξηβάιινληα), ζα βξίζθεηαη ζε δηαξθή εηνηκόηεηα θαη πξνζνρή ώζηε λα κπνξεί λα 

επεκβαίλεη ακέζσο ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζα γίλεη θάηη ζε βάξνο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν., επί 24σξνπ βάζεσο. 

5) Θα παξαθνινπζεί ηνπο εηζεξρόκελνπο θαη απηνύο πνπ παξακέλνπλ άζθνπα ζην θηίξην, ζα επεκβαίλεη ζε 

πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζηώλεη  ύπνπηνπο ζθνπνύο απηώλ, κεηά από πξνεγνύκελε ζπλελλόεζε κε ηελ 

αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. θαη ζα απνκαθξύλεη απηνύο ζύκθσλα  κε ηηο εληνιέο  πνπ ηνπ 

έρεη δώζεη ε Αλάδνρνο. 

6) Δπίζεο δελ επηηξέπεη ηελ είζνδν θαλελόο αηόκνπ μέλνπ πξνο ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. θαζώο θαη ζηνπο 

παληόο είδνπο κηθξνπσιεηέο. 
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7) Οθείιεη λα απαληά κε επγέλεηα ζηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο θαη ρσξίο ζρόιηα λα παξέρεη ηπρόλ 

πιεξνθνξίεο, εθόζνλ κπνξεί. 

8) Γελ επηηξέπεη ηελ παξακνλή εληόο ηνπ ζπξσξείνπ – θπιαθίνπ θαλελόο μέλνπ αηόκνπ, θαζώο θαη 

αληηθεηκέλσλ, πνπ ζα ηνπ δεηεζεί λα αθήζνπλ γηα θύιαμε. 

9) Οθείιεη λα παξέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζε όπνηνλ ηνπ ην δεηήζεη θαη αλ δελ κπνξεί ηόηε ηνλ 

παξαπέκπεη ζην αξκόδην γξαθείν. 

10)  Γελ επηηξέπεη ηελ ρξήζε ησλ ηειεθώλσλ ηνπ ζπξσξείνπ από ηξίηνπο θαη ν ίδηνο ηα ρξεζηκνπνηεί γηα 

ππεξεζηαθνύο ιόγνπο. 

11) Γελ επηηξέπεη ηελ έμνδν θαλελόο είδνπο πιηθνύ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. εάλ απηό δελ ζπλνδεύεηαη κε ηελ 

εηδηθή άδεηα εμαγσγήο πιηθώλ. 

12) ε πεξίπησζε ιεζηείαο ή νπνηαζδήπνηε δνιηνθζνξάο, ζα ζηέιλνπλ κε εηδηθό όξγαλν κε ην νπνίν είλαη 

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

αξκόδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζα ελεξγεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε όηη επηβάιιεηαη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο ιεζηείαο ή ηεο δνιηνθζνξάο θαζώο επίζεο θαη πάζεο άιιεο παξαλόκνπ πξάμεσο. 

13) ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ζα δίλνπλ ζήκα ζπλαγεξκνύ ζηελ Αλάδνρν ε νπνία ππνρξενύηαη λα 

εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ππνρξενύληαη  δε λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ππξνζβεζηηθά 

κέζα ηνπ θηηξίνπ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. (ππξνζβεζηήξεο), ηνλ ρεηξηζκό θαη ηελ ζέζε  ησλ νπνίσλ έρνπλ 

θξνληίζεη λα γλσξίδνπλ πνιύ θαιά. 

14) Γελ απνκαθξύλεηαη από ηελ ζέζε ηνπ παξά κόλν εάλ ππάξρεη ζπνπδαίνο  ιόγνο. 

15) Πξνβαίλεη ζε κε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε έιεγρν όισλ ησλ νξόθσλ ηνπ θηηξίνπ, πάληα από ηηο 

ζθάιεο θαη όρη θάλνληαο ρξήζε ησλ αλειθπζηήξσλ. 

16) Διέγρεη ηελ είζνδν-έμνδν ησλ ππεξεζηαθώλ θαη ησλ πιηθώλ πνπ απηά κεηαθέξνπλ, αλαγξάθνληαο απηά 

ζην εηδηθό ηεξνύκελν έληππν, θξαηάεη δε θαη ην αληίγξαθν αδείαο εμαγσγήο πιηθώλ. 

17) Γελ επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θαλέλα ηδησηηθό απηνθίλεην, εθηόο απηώλ πνπ έρνπλ εηδηθή άδεηα εηζόδνπ. 

18) Όζνη από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. πξνζέξρνληαη γηα ππεξεζία κεηά ην ηέινο ηνπ 

θαλνληθνύ σξαξίνπ, αλαγξάθνληαη ζε εηδηθό έληππν κε ηελ ώξα εηζόδνπ θαη εμόδνπ. 

     

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΝΤΥΣΔΡΗΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

1) Οθείιεη λα έρεη ηελ πξνζνρή ηνπ ηδηαίηεξα ηεηακέλε. 

2) ηα θιηκάθηα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ξνιόγηα ζήκαλζεο ή άιινπ είδνπο ειεθηξνληθά κέζα ειέγρνπ, 

εθηειεί ηηο δηαδξνκέο ειέγρνπ  ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί. 

3) Γελ απνκαθξύλεηαη από ηελ ζέζε ηνπ, παξά κόλν γηα λα αζθήζεη ηνλ πξνθαζνξηζκέλν έιεγρν ηνπ 

ρώξνπ επζύλεο ηνπ. 
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4) ην ρώξν όπνπ εθηειεί λπρηεξηλή ππεξεζία (θηίξην, θεληξηθή πύιε, θπιάθην) είλαη ππνρξεσηηθό λα 

ππάξρεη αλακκέλν θσο κηθξήο ηζρύνο, ώζηε λα κελ θνπξάδεη ηελ όξαζε ηνπ θαη λα ηνλ βνεζά ζηελ εύθνιε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηνλ ρακειό θσηηζκό αζθαιείαο όηαλ εμέξρεηαη ηνπ θπιαθίνπ. 

5) Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηειεόξαζεο θαζώο θαη ε παξακνλή ηνπ Πξνζσπηθνύ Αζθαιείαο ζε ρώξνπο 

άζρεηνπο κε ηνπο ρώξνπο επζύλεο ηνπ. 

6) Σν Πξνζσπηθό Αζθαιείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ δελ θνηκάηαη, νύηε θάλεη ρξήζε 

νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ. 

 

ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΣΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΗΝΑΗ: 

1) Ζ επηηήξεζε ησλ ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν., ν άκεζνο εληνπηζκόο θαη απνκάθξπλζε 

από ηνλ πξνζηαηεπόκελν ρώξν αηόκσλ μέλσλ πξνο ην πξνζσπηθό ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν.. 

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

Αλαδόρνπ θαη ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. (αξκόδηα ππεξεζία). 

3) Ο έιεγρνο ηεο ύπαξμεο παξνρήο ξεύκαηνο θαη ύδαηνο, θαζώο θαη ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 

αζθαιείαο ηνπ ππό θύιαμε θηηξίνπ. 

4) Ο έιεγρνο ησλ ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ γηα λα κελ ζπζζσξεύνληαη πιηθά ηα νπνία κπνξνύλ λα 

απνηειέζνπλ εζηίεο ππξθαγηάο. 

5)  Ζ δηελέξγεηα πεξηπνιίαο ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν θύιαμεο ηνπ θηηξίνπ κε απνθιεηζηηθή ηνπο επζύλε, 

ζύκθσλα κε ην πξνθαζνξηζκέλν, γηα ην ζπγθεθξηκέλν πόζην, πξόγξακκα. Δάλ παξαηεξεζεί θάηη 

αζπλήζηζην π.ρ θάπνηεο πόξηεο ή παξάζπξα μεθιείδσηα ελώ ζα έπξεπε λα παξακείλνπλ θιεηζηά, 

επεκβαίλνπλ πξνο απνθαηάζηαζε. 

6) Ζ επηζήκαλζε αληηθεηκέλσλ πνπ δελ ελαξκνλίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, ε εηδνπνίεζε ηεο Αλαδόρνπ ε 

νπνία ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη άκεζα ηελ Αζηπλνκία θαζώο θαη ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – 

Σ.Α.Ν. θαη ηνπο ππαιιήινπο απηνύ γηα λα πξνθπιαρζνύλ, εάλ ρξεηάδεηαη από ην επηθίλδπλν αληηθείκελν. 

7) Πξνζηαηεύνπλ ην θηίξην ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. από ηπρόλ δνιηνθζνξά, βαλδαιηζκό, ππξθαγηά. 

8) Βνεζνύλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ηελ αζηπλνκία ζηελ έξεπλα ησλ ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ. 

9) Γηελεξγνύλ δηαθξηηηθό έιεγρν ησλ εηζεξρνκέλσλ ζην θηίξην. 

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

αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν.. 

11) Μεηά ηελ απνκάθξπλζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ αηόκνπ από ην θηίξην ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν., ειέγρνπλ 

όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ θηεξίνπ  ιεπηνκεξώο, γηα λα δηαπηζηώζνπλ όηη δελ παξέκεηλε ζ’ απηά θαλέλα μέλν 

άηνκν θαη δελ αθέζεθαλ μέλα αληηθείκελα, πνπ κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλα, επηζεσξνύλ ηνπο ρώξνπο ηνπ 

θηηξίνπ, ελεξγώληαο πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά πξνο απνθπγή θάζε είδνπο δεκηάο από πηζαλή βιάβε 

(π.ρ. δηαξξνέο λεξνύ, ππξθαγηάο θ.ι.π.). ε πεξίπησζε κεγάιεο έθηαθηεο βιάβεο θαη εθόζνλ εθ ησλ 
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πξαγκάησλ είλαη αδύλαηε ε απνθαηάζηαζε απηήο, ν επί ηεο ππεξεζίαο θύιαθαο εηδνπνηεί ακέζσο ηελ 

Αλάδνρν θαη εθείλε κε ηε ζεηξά ηεο αξκνδίσο. Δηδηθόηεξα  ην Πξνζσπηθό ηεο Αλαδόρνπ πνπ εθηειεί 

απνγεπκαηηλή ή βξαδηλή ππεξεζία, ειέγρεη όινπο ηνπο νξόθνπο, γξαθεία, θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θιπ θαη 

ζβήλεη, όπνπ ππάξρνπλ, ηα αλακκέλα θώηα, αλεκηζηήξεο, ζεξκαληηθά ζώκαηα, θιείλεη δε όια ηα  παξάζπξα, 

ηδίσο απηά πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειό ύςνο από ην έδαθνο ή είλαη εύθνιε ε πξόζβαζε ζ’ απηά. 

12) Απαγνξεύεηαη ζηνπο θύιαθεο λα αλνίγνπλ ηελ θεληξηθή ζύξα ηνπ θηηξίνπ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. θαη 

λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ζε θαλέλα, εθηόο εάλ έρνπλ εηδνπνηεζεί πξνο ηνύην. Δθόζνλ ππάξμεη έθηαθηε 

αλάγθε εηζόδνπ αηόκνπ, ηόηε απηή γίλεηαη κε πξνθαζνξηζκέλν ηξόπν. 

13) Σν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. ζα εξγάδεηαη ζην θηίξην θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο 

ώξεο, κεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ ινηπνύ πξνζσπηθνύ. Δπίζεο ζα ππάξρεη ζπλεξγείν θαζαξηζκνύ ζε 

θαζνξηζκέλεο εκέξεο θαη ώξεο. 

14) Πξηλ ην ηέινο ηεο Τπεξεζίαο ηνπο, πξέπεη λα εθηεινύλ πάιη έλα γεληθό έιεγρν ησλ ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ 

(εζσηεξηθώλ & εμσηεξηθώλ) ηεο πεξηκέηξνπ, επηθνηλσληώλ, ξεύκαηνο, ύδαηνο, ζπξώλ, παξαζύξσλ θαη 

ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

15) Τπνρξενύληαη λα παξακέλνπλ ζπλέρεηα θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο βάξδηάο ηνπο θαη κέρξη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο από άιιν θύιαθα, κέζα ζηνπο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ, απαγνξεπνκέλεο ηεο εμόδνπ γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν παξά κόλν ζε έθηαθηε αλάγθε θαη αθνύ πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζνπλ ηα εληεηαικέλα 

όξγαλα ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν.. 

16) Τπνρξενύληαη λα ελεκεξώλνπλ ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπο γηα ηελ νξζή ζπλέρηζε ηεο θύιαμεο ησλ 

θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Ζ παξνρή ππεξεζηώλ ζε ηξίηνπο, ε ελαζρόιεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Αλαδόρνπ πιένλ απηώλ πνπ 

θαζνξίδνληαη από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ρσξίο ηελ γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαδόρνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο
 – ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ζ Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλε γηα ην από απηήλ ρξεζηκνπνηνύκελν ππαιιειηθό πξνζσπηθό, 

όζνλ αθνξά ηηο ακνηβέο, ηηο ηπρόλ εηζθνξέο πξνο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο, γηα ηπρόλ επηδόκαηα αδείαο 

θαη νπδεκία ζρέζε δελ ζα δεκηνπξγείηαη κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ απηνύ ηεο Αλαδόρνπ θαη ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – 

Σ.Α.Ν.. Δπίζεο, ε Αλάδνρνο επζύλεηαη γηα ηελ ύπαξμε αλαπιεξσκαηηθήο βάξδηαο ηνπ πξνζσπηθνύ ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο. 

Ζ Αλάδνρνο δειώλεη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όηη αλαιακβάλεη πάζα επζύλε Αζηηθή θαη Πνηληθή δπλακέλε 

λα πξνθύςεη εμ αηηίαο ηεο πιεκκεινύο εθηέιεζεο ησλ θαζεθόλησλ ησλ θπιάθσλ ηεο. 
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Ζ Αλάδνρνο είλαη πξνζσπηθά θαη εηο νιόθιεξν ππεύζπλε λα απνδεκηώζεη ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. γηα θάζε 

δεκηά πνπ απηό ζα ππνζηεί εθ δόινπ ή εμ ακειείαο ηεο Αλαδόρνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ εθ ηεο παξνύζεο ζπκβάζεσο ππνρξεώζεσλ ηεο, ηεο Αλαδόρνπ επζπλνκέλεο επίζεο ζε 

απνδεκίσζε ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. γηα θάζε ακέιεηα απηνύ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη γηα 

«ειαθξά» αθόκε πεξί ηελ εθηέιεζε ηνπ δηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο αλαηηζεκέλνπ ζ’ απηήλ έξγνπ. 

Δπίζεο ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο Αλαδόρνπ πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη όξνη: 

     

1. ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010, 

i) Ζ Αλάδνρνο παξαζέηεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

- Ο αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ αλέξρεηαη ζε 168 ώξεο/εβδνκάδα: 40 εξγ. ώξεο/εβδνκάδα = 4,2 θύιαθεο 

-  Οη εκέξεο θαη νη ώξεο εξγαζίαο είλαη: έλαο (1) θύιαθαο αλά νθηάσξν ζε 7ήκεξν, 24σξν, γηα όιεο ηηο 

εκέξεο ηνπ κήλα 

- Οη εξγαδόκελνη ππάγνληαη ζηελ Δζληθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο έηνπο 2010 

- Σν ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο λόκηκεο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ 

αλέξρεηαη ζε 48.799,926 επξώ εηεζίσο (θαζαξέο πξν θόξσλ) ή 57.744,288 επξώ εηεζίσο (κηθηέο) 

- Σν ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα πνζά αλέξρεηαη ζε 24.425,688 επξώ 

εηεζίσο 

ii) Ζ Αλάδνρνο δεζκεύεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο 

θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ 

θηλδύλνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ όξσλ, ζα θαηαγγειζεί ε ζύκβαζε κε ηελ Αλάδνρν 

θαη ζα απνξξηθζεί ε δαπάλε πιεξσκήο. 

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

λόκηκσλ απνδνρώλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξεο ησλ πξνβιεπόκελσλ από 

ηελ νηθεία ..Δ., ηεο ηήξεζεο ηνπ λόκηκνπ σξαξίνπ, ησλ αζθαιηζηηθώλ θαιύςεσλ, ησλ όξσλ πγηεηλήο θαη 

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

θαηαγγειζεί ε ζύκβαζε 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 Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο – λπλ 

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

δηθαηνινγεηηθά: 

α)  Μηζζνδνηηθή θαηάζηαζε ηνπ κήλα. 

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

4.Οη εξγαδόκελνη δελ ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη πέξαλ ηνπ νθηαώξνπ θαη ε θύιαμε ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεηαη ζε 

ζηαζεξή βάζε από ζπγθεθξηκέλα άηνκα. 

5.Τπόινγνο έλαληη ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. γηα ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ζα είλαη ν θ. Καινγεξόπνπινο 

Παλαγηώηεο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζνύλ νη όξνη ηεο ζύκβαζεο απηόκαηα ζα θαηαγγειζεί απηή θαη ζα θαηαπέζεη ην 

πνζό ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζην ζύλνιν ηεο ππέξ ηνπ Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν.. Δπίζεο, ζα 

ζπκπεξηιεθζεί πνηληθή ξήηξα ζε πεξίπησζε κε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο
 – ΔΓΓΤΖΔΗ 

Α. ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 

Ζ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό επηζηξέθεηαη ζήκεξα κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζεο, κεηά ηελ 

θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο. 

 

Β. ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

-Ζ Αλάδνρνο θαηέζεζε ζήκεξα κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζεο, ηελ ππ’ αξηζκ. 7002008599 εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, εθδνζείζα από ηελ Eurobank EFG κε εκεξνκελία 

23/01/2012 γηα πνζό 7.323,00 επξώ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνκίκνπ Φ.Π.Α.. 

 

- Ζ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, είλαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο ζηελ Αλάδνρν.  

 

 

Γ. ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ 
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Ζ Αλάδνρνο θαηέζεζε ζήκεξα ην ππ΄αξηζκ. 10752540/14-12-2011 αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην, ζπλνδεπόκελν 

από ηελ 002679529/14-12-2011 πξόζζεηε πξάμε κε δηάξθεηα αζθάιηζεο από 20/04/2011 (12
εο

 κεζεκβξηλήο) 

έσο 20/04/2012 (12
εο

 κεζεκβξηλήο), έλαληη ηνπ Δ.Σ.Α.Α. γηα θάιπςε επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζύλεο κε 

ζπλνιηθό αλώηαην όξην επζύλεο 3.000.000,00 επξώ, γηα ηπρόλ δεκίεο, πνπ ζα πξνθύςνπλ όπσο θινπή, 

πιεκκύξα θ.ι.π..  

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο
 – ΑΜΟΗΒΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ζ ακνηβή ηεο Αλαδόρνπ γηα ηελ θύιαμε επί 24ώξνπ βάζεσο ζε κεληαία βάζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Σνκέα 

Αζθάιηζεο Ννκηθώλ νξίδεηαη ζε 6.102,14 επξώ, πιένλ ΦΠΑ 23% (1.403,49 επξώ), δειαδή ζπλνιηθά 

7.505,63 επξώ κεληαίσο, αθνύ παξαθξαηεζνύλ νη πξνβιεπόκελεο λόκηκεο θξαηήζεηο.   

 

ΑΡΘΡΟ 8
Ο
 – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ 

1.- Ζ ακνηβή ζα θαηαβάιιεηαη θάζε κήλα θαη εθ’ όζνλ ππάξρεη βεβαίσζε ηεο ππεξεζίαο όηη εθηειέζηεθε ε 

θύιαμε θαη ηηκνιόγην εμνθιεκέλν ή απόδεημε εμνθιήζεσο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη  εθ’ όζνλ ην έληαικα 

πιεξσκήο επηζηξέςεη ζεσξεκέλν από ηελ ππεξεζία πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. 

2.- Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρύνπλ ηα όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ 

Κ.Π.Γ. (118/07). 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
 – ΠΡΟΩΡΖ ΛΖΞΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Σν Δ.Σ.Α.Α. – Σ.Α.Ν. δηθαηνύηαη λα δεηήζεη κνλνκεξώο θαη θαηά ηελ απόιπηε θαη αλεμέιεγθηε θξίζε ηνπ 

ηελ πξόσξε ιήμε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ρσξίο ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ηεο Αλαδόρνπ πέξαλ ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ, κεηά από πξνεγνύκελε έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Αλαδόρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο
 – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ – ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ 

1. Γηα θάζε δηαθσλία ή δηαθνξά νπνηαζδήπνηε θύζεσο πνπ ηπρόλ ππάξμεη κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, 

ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζέκα πνπ αθνξά ζην παξόλ, ζα γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπλαηλεηηθήο επηιύζεσο κεηαμύ 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 



11 

 

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

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

νπνίσλ ππόθεηηαη ε παξνύζα ζύκβαζε. 

 

     Απηά ζπκθσλήζεθαλ κεηαμύ ησλ ζπκβαιιόκελσλ θαη γηα επηθύξσζε ηεο ζπκθσλίαο ηνπο ζπληάρζεθε 

θαη ππνγξάθεθε ε παξνύζα ύκβαζε ζε (3) ηξία πξσηόηππα θαη έιαβε από έλα ην θάζε ζπκβαιιόκελν 

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

 

                                                                ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

                     ΓΗΑ ΣΟ Δ.Σ.Α.Α.                                                                       ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

 

 


